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Sammanfattning  
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Syfte: Beskriva vilka effekter ledningens kommunikation har på personal och 
förändringsarbete i en hierarkisk organisation. 
 
Metod: Fallstudie som grundar sig på kvalitativa intervjuer 
 
Slutsatser: Ledningens kommunikation är viktig för att förankra organisationsförändringen 
och minska risken att skapa förvirring och irritation hos medarbetarna. Den är också viktig för 
att arbetet skall fortlöpa och inte dra ut på tiden eller riskera att bli fel. Kommunikation bör 
därför vara högt prioriterat hos cheferna under ett förändringsarbete. 
 
Abstract 
 
Title: Swedish Armed Forces 2013 – A study of the importance of communication during an 
organizational change. 
 
Authors: Marie Edström and Kristin Svensson 
 
Supervisor: Jan Svanberg 
 
Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology 
 
Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits 
 
Key words: Communication, organizational change, hierarchy, Swedish Armed Forces 
 
Purpose: Describe what effects management communication has on staff and change in a 
hierarchic organization. 
 
Method: A case study which is based on qualitative interviews.  
 
Results: Management communication is important to establish the organizational change and 
to reduce the risk for confusion and irritation among the workers. It is also important for it 
keeps the process going and reduces the risk for the change to be delayed or wrong. 
Communication should therefore be high prioritized among the management during an 
organizational change.   
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1. Inledning 
I första kapitlet ges en bakgrund till problemet som åtföljs av en problemdiskussion med 
tidigare forskning, denna mynnar ut i en problemformulering och syfte och avslutas med 
uppsatsens avgränsning.    

1.1 Bakgrund 
Organisationer utgör en stor del av det moderna samhället och utövar ett stort inflytande på 
våra liv. Moderna organisationer utgör allt ifrån sjukhusets förlossningsavdelning till 
förskolor, skolor, fackföreningar, offentliga och statliga organisationer såsom Försvarsmakten 
osv. Bruzelius och Skärvad (2011) menar att idén med organisationer är att ”mål kan uppnås 
effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar”.  
 
Omstruktureringar och sammanslagningar är vanliga förändringar både i privata och 
offentliga organisationer. Detta kan förklaras med att organisationernas omvärld inte är lika 
stabil och förutsägbar som tidigare (Zorn, Page & Cheney 2000). Omorganiseringar är 
givetvis inte något nytt utan organisationer har anpassat sin verksamhet till tekniska 
innovationer och förändrade omgivningar i alla tider (Kitchen & Daly 2002). Däremot 
förändrar organisationer sin inriktning, struktur och operativa metoder allt oftare. Detta kallas 
för att organisationerna genomför strategiska förändringar (Bruzelius & Skärvad 2004). 
 
Tre grundläggande krav bör enligt Bruzelius och Skärvad (2011) beaktas vid uppbyggnad och 
förändring/utveckling av en organisation: effektivitet, förändringsförmåga och legitimitet.  
Effektivitet uppnås när de uppsatta målen nås. En organisation måste ha förmåga att ständigt 
vidareutvecklas och förändras för att passa in i omvärldens föränderliga krav, villkor och 
förutsättningar. Legitimitet uppnås genom kontinuerlig utveckling och underhåll av 
förtroendet hos aktuella intressenter (Bruzelius & Skärvad 2011). För att nå de uppsatta målen 
krävs samarbete och grunden till samarbete inom en organisation är kommunikation. Enligt 
Bruzelius och Skärvad (2011) är det företagsledningens uppgift att formulera målen, att 
stimulera och upprätthålla kommunikationen inom aktuell organisation samt att säkerställa att 
alla inblandade är beredda att medverka i verksamheten inom organisationen. 
 
Även Abrahamsson och Andersen (2005) betonar vikten av utsatta mål. Organisationer är 
sociala fenomen bestående av stabila beteendemönster som koordineras för att nå bestämda 
mål, vilket gör att fenomenets stabila karaktär betonas. För att förstå en organisation krävs 
kunskap om dess omgivning och om hur den påverkas samt om hur organisationen påverkar 
omgivningen (Abrahamsson & Andersen 2005).  
 
Organisationsförändringar sker i både privata och offentliga organisationer. Det finns dock 
några faktorer som skiljer dessa organisationer åt. Christensen, Lægreid, Roness & Røvik 
(2005) menar att offentliga organisationer har sin grund i att de skall tjäna folket. Vidare 
förklarar de att skillnaden mellan en offentlig organisation jämfört med en privat organisation 
är att offentliga organisationer har en folkvald ledning, det sitter alltid en politisk ledning i 
toppen som de är ansvariga inför samt att de alltid ytterst styrs utav riksdag och regering. En 
privat organisation däremot är ansvarig inför en styrelse som utgår från aktieägarna. Den 
andra skillnaden är att offentliga organisationer är multifunktionella vilket innebär att de 
måste ta hänsyn till många olika saker såsom politisk styrning, kontroll, medbestämmande 
från anställda, öppenhet, offentlighet och insyn i beslutsprocesser, kostnadseffektivitet m.m. 
Offentliga organisationer är en kombination av flera olika styrformer och hänsyn till 
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rättsstatsvärderingar måste avvägas med hänsyn till majoritetsstyre, fackföreningar och till 
kostnadseffektivt driv. Detta betyder att man inte arbetar mot grundläggande mål som vinst 
och ekonomiskt överskott vilket man gör i privata företag. Den tredje skillnaden mellan 
offentliga och privata organisationer är att de offentliga organisationerna inte bedriver sin 
verksamhet på en ekonomisk marknad (Christensen et al. 2005).  
 
Försvarsmakten är idag en av Sveriges största myndigheter med omkring 20 000 anställda och 
måste ständigt anpassa sin verksamhet till nya krav och förutsättningar. Förändringar är därför 
en naturlig del av deras verksamhet (forsvarsmakten.se). Antalet förändringar som 
Försvarsmakten genomgått under 1900-talet är många och de flesta omorganiseringar som har 
gjorts har berott på att nya försvarsbeslut har tagits. Sedan 1901 när riksdagen beslöt att en ny 
härordning skulle införas i Sverige och det befintliga indelningsverket skulle ersättas av en 
allmän värnplikt med anställda befäl (von Knorring 2003) har ytterligare 17 försvarsbeslut 
tagits (Björeman 2009). Alla försvarsbesluten har också lett till större eller mindre 
omorganiseringar av Försvarsmakten. Det senaste försvarsbeslutet som kom 2009 och i 
förlängningen kom att leda till FM Org 13 (Försvarsmaktens Organisation 2013) innebar ännu 
en stor förändring för Försvarsmakten. Förutom att minska organisationen skulle även ett nytt 
personalförsörjningssystem och ett nytt befälssystem införas.  
 
Med alla dessa ständiga omorganiseringar och med tanke på de många parter som är 
inblandade som dessutom är spridda över hela landet, krävs det att planeringen och 
genomförandet av arbetet sker på ett så smidigt sätt som möjligt och kommunikation är då en 
viktig del för att arbetet ska fungera. 

1.2 Problemdiskussion och tidigare forskning 
Omorganiseringar är något som många organisationer och företag går igenom och ända sedan 
Kurt Lewin utkom med sin bok “Field theory in social science” 1951 har förändringsarbete 
varit ett aktuellt ämne. Idag finns det många olika förändringsteorier och modeller som 
förklarar hur man skall leda organisationer genom förändringsarbetet (Burnes 2005). Dock är 
forskarna fortfarande oeniga om hur framgångsrika förändringar kan uppnås. Det finns heller 
inte några uppenbara eller konsekventa råd för hur man bäst bör gå tillväga (Beer & Nohria 
2000). Elving (2005) menar att nära hälften av alla organisationsförändringar misslyckas 
medan Beer och Nohria (2000) hävdar att siffran är närmare 70 procent. Förändringar är 
komplexa och det är mycket som skall stämma för att en omorganisering skall lyckas. Vad är 
det då som gör att organisationerna misslyckas med sina förändringar? Barret (2002) menar 
att en stor anledning till att de misslyckas är för att den interna kommunikationen brister. 
Enligt Elving (2005) kan andra orsaker till misslyckande vara tidpunkten för förändringen, 
organisationskulturen och förändringsledarnas roll. Enligt Bringselius (2010) är 
personalmotstånd ett ofta angivet problem vid förändringsarbete. I sin rapport om 
Försäkringskassans förändringsarbete ligger fokus främst på bakomliggande faktorer och inte 
enbart på emotionella faktorer. Frågor om personalmotstånd, moral och medarbetarinflytande 
framkommer som sammankopplade faktorer i förändringsarbete i den offentliga sektorn. 
Studien belyser fem argument för ökat medarbetarinflytande, dvs. motivation, lagstiftning, 
beslutskvalitet, offentlig etik samt beslutskultur och kan tolkas som medarbetarnas stora 
lojalitet och ansvarskänsla gentemot verksamheten (Bringselius 2010). 
 
Kurt Lewin utvecklade under 1940-talet en tre-stegs-modell för hur implementeringen av ett 
lyckat förändringsprojekt ska gå till. Modellen bygger på tre steg: upptining, förändring och 
återfrysning och den visar att organisatoriska förändringsinitiativ kräver engagemang både 
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före och efter att förändringen har genomförts. Denna modell har dock utsatts för kritik som 
menar att Lewins modell förutsätter att organisationer verkar i stabila tillstånd, att den enbart 
passar för småskaliga förändringar samt att den är toppstyrd och ledningsdriven (Burnes 
2004).  
 
Utifrån Lewins tre-stegs-modell har Kotter (1995) utvecklat en egen förändringsmodell som 
har åtta steg i stället för tre. I sitt arbete följde han över hundra företag vars mål var att 
genomföra förändringar för att hantera den mer utmanande och förändrade miljön på 
marknaden. Han kunde dock konstatera att enbart ett fåtal lyckades med sina förändringar och 
pekade på en stor orsak till att de flesta misslyckades, vilket var att de misslyckades med 
något utav de steg som han presenterar i sin modell (Kotter 1995). Kommunikation är något 
som lyser igenom i flera steg i modellen. 
 
Andra som studerat inom ämnet förändringsarbete är Gilley, McMillan och Gilley (2009) som 
undersökte beteenden kopplade till effektivt ledarskap i drivandet av en förändring. Resultatet 
visade på att specifika ledarbeteenden - förmågan att motivera, kommunicera och sätta ihop 
team – är förutsättningar för lyckade organisationsförändringar. Elving (2005) studerade 
vikten av kommunikation under en organisationsförändring. Han kom fram till att 
kommunikation både har effekt på beredskapen för förändringen men att den också kan bidra 
till att skapa osäkerhet. Även Barrett (2002) och von Platen (2006) studerade vikten av 
kommunikation för att lyckas med en organisationsförändring. Von Platen (2006) studerade 
den interna kommunikationen på SVT under deras stora omstrukturering på slutet av 1990-
talet och kom fram till att intern kommunikation är central för hur medlemmar av en 
organisation deltar i ett förändringsarbete. Klein (1996) studerade hur den interna 
kommunikationen bör utformas vid ett förändringsarbete för att detta skall bli framgångsrikt. 
Han kom fram till att det finns sju nyckelprinciper för hur en kommunikationsstrategi kan 
bildas, vilka kommer att beskrivas under teorikapitlet. Klein (1996) menar vidare att en 
kommunikationsstrategi skall stämma överens med de övergripande stegen i en planerad 
förändring. I sin studie använde Klein (1996) Kurt Lewins tre-stegs-modell för att visa hur 
kommunikationen kan användas i de olika stegen i en förändringsprocess.  
 
Groysberg och Slind (2012) undersökte också vikten av kommunikation. De intervjuade nära 
150 personer på över 100 företag. Deras resultat visar att ledare idag inte längre ger order från 
toppen utan pratar mer med sina medarbetare. Den största fördelen med detta är att ett stort 
företag kan fungera som ett litet. Genom att prata med sina medarbetare i stället för att bara ge 
order kan cheferna bevara en hög grad av engagemang hos sina medarbetare. Groysberg och 
Slind (2012) tog fram en modell där de identifierade fyra egenskaper som visar de 
väsentligaste egenskaperna av denna typ av sätt att prata med sin personal: Intimitet, vilket 
innebär hur ledare relaterar till sin personal, interaktivitet som innebär vilka 
kommunikationskanaler som används, inkluderande vilket innebär hur ledare visar 
organisatoriskt innehåll och sist avsiktlighet som innebär hur ledaren förmedlar strategin.    
 
Goodman och Truss (2004) har också studerat kommunikationens roll i ett förändringsarbete 
och menar att kommunikation behövs för att skapa en förståelse hos medarbetarna, varför 
förändringen måste ske och vad den kommer att innebära. 
 
Alonso, Dessein och Matouschek (2008) gjorde en studie där de undersökte och jämförde 
centraliserade och decentraliserade organisationer. De tittade på i vilken typ av organisation 
som kommunikationen och koordinationen fungerade bäst. De menar att det finns forskare 
som debatterar för båda organisationstyperna där exempelvis en del framhäver att det är i 
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centraliserade organisationer - där informationen sker vertikalt – som det fungerar bäst medan 
andra hävdar att det fungerar bäst i decentraliserade organisationer där informationen sker 
horisontellt mellan enhetschefer. Alonso, Dessein och Matouschek (2008) menar att vertikal 
kommunikation alltid är mer informativ än vad den är när den sker horisontellt, vilket sägs 
bero på att avdelningschefer är partiska och ser till vad som är bäst för just sin egen avdelning 
jämfört med den centrala ledningen som ser till vad som är bäst för hela organisationen. Dock 
låg fokus för deras studie på om koordineringen inom organisationer hade betydelse för om de 
skulle vara centraliserade eller decentraliserade. 
 
Patacconi (2009) studerade hierarkin i organisationer och tittade också på hur koordineringen 
fungerade i dessa. Hon hittade ett samband mellan att ju striktare en organisation är desto 
längre tid tar det för beslut som kommuniceras ut i organisationen att bli genomförda. Detta 
menar hon kan vara en stor orsak till att fler och fler organisationer väljer att decentralisera 
sig. Att detta händer är något som även Rajan och Wulf (2006) kunde se i sin studie. De 
studerade en detaljerad databas med över 300 stora företag i USA och kunde utifrån denna se 
hur hierarkierna plattades ut.  De kunde också se ett mönster på att allt fler VD:ar får större 
inblick i sina företag genom att de planas ut samtidigt som besluten sprids ut ner på de olika 
avdelningarna. 
 
Kramer (1999) undersökte hur misstro och förtroende kan utvecklas inom en organisation. 
Studien fokuserade på vilka hinder som kan finnas inom en organisation för att bygga upp 
förtroende samt vilka möjligheter som kommer i och med förtroendet. Studien tog även upp 
att en hierarkisk organisation kan vara ett hinder för att kommunikationen skall fungera 
effektivt inom organisationen.  
 
Larsson (2008) har studerat medie- och kommunikationsvetenskapen och tar bl.a. upp två 
huvudsakliga modeller för kommunikationsprocessen, vilka beskrivs som 
envägskommunikation och tvåvägskommunikation. Vid envägskommunikation, även 
benämnt som linjärt förlopp, sker kommunikationen endast i en riktning, dvs. ingen egentlig 
kommunikation utan bara som information. Vid tvåvägskommunikation är båda parterna 
delaktiga och det sker en ömsesidig kontakt mellan sändare och mottagare med möjlighet till 
diskussioner och feedback. Envägskommunikationen är den som mest präglar den hierarkiska 
organisationen (Larsson 2008). 
 
Johnson (1995) beskriver den hierarkiska organisationen med att det finns ett tydligt centrum 
av makt och det finns flera rangordnade nivåer där den lägre nivån styrs och övervakas av den 
högre nivån. Vidare menar Johnson (1995) att det finns en strikt horisontell arbetsfördelning 
genom att kommunikation och samordning mellan två nivåer sker genom närmast 
gemensamma högre nivå.  
 
Larsson (2008) beskriver att förutsättningarna för hur en kommunikation går till beror på 
vilken form av företagskultur som finns inom företaget. I en hierarkisk organisation är 
förutsättningarna för kommunikation annorlunda jämfört med i en mer flexibel organisation. 
Det som präglar kommunikationen i en hierarki är bl.a. att det krävs formaliteter såsom 
sammanträden/möten i olika steg med bestämda rollbesättningar och/eller auktoritära beslut. 
Larsson (2008) beskriver fyra tolkningar av organisationsperspektivet – 
strukturellt/hierarkiskt, HR, politiskt, symboliskt - där han menar att den största gemensamma 
faktorn för dessa är kommunikationen. Det strukturella perspektivet präglas av hierarkisk 
struktur, generella regelsystem och arbetsfördelning/specialisering och slutna system. 
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Kommunikationen som förekommer är nedåtriktad och av orderkaraktär och det som 
förmedlas är fakta och information via envägskommunikation (Larsson 2008).  
 
Kommunikationsproblem som kan uppstå vid envägskommunikation är att informationen 
förvrängs när den förs vidare nedåt i organisationen. Det finns risk för att den som tar emot 
informationen tolkar den utifrån vad som passar denne bäst och kan också medvetet 
undanhålla information för sina underställda (Jacobsen & Thorsvik 2007). Falkheimer och 
Heide (2007) är också inne på samma spår när de menar att det finns risk för att informationen 
stannar på vägen eftersom den ska passera så många olika nivåer på vägen. Andra nackdelar 
som de talar om är att kommunikationen ofta är långsam och att den blir beroende av vilken 
kompetens och kommunikativ förmåga som cheferna har (Falkheimer & Heide 2007). 
 
Det finns således gott om forskning både på hierarkiska organisationer och på kommunikation 
kopplat till organisationsförändringar. Forskningen har också visat att många misslyckas med 
sina organisationsförändringar och att kommunikationen har en viktig roll i 
förändringsarbetet. Det som däremot inte undersökts i samma utsträckning är vilka effekter 
som kommunikationen har under organisationsförändringar i hierarkiska organisationer. Detta 
är intressant att studera eftersom trots att trenden är att organisationer och företag går från att 
vara strikt hierarkiska till att plattas ut, så är det i många företag fortfarande VD:n och 
styrelsen som tar de avgörande besluten. På så sätt finns hierarkin fortfarande kvar och 
kommunikationen måste därför fungera från toppen och ut i organisationen. Undersökningen 
blir därmed betydelsefull dels för företag där avgörande beslut tas högt upp i organisationen 
men också för företag som står inför stundande organisationsförändringar. Undersökningen 
kan också ses som intressant för allmänheten som får en viss inblick i hur en statlig 
myndighet fungerar och därmed också får se hur deras skattepengar används. 
 
Vi vill med denna studie undersöka vilken betydelse och vilken påverkan kommunikationen 
från ledningen har i en organisation som har en strikt hierarkisk ordning.  
 
Under åren 2010-2013 genomförde Försvarsmakten en stor omorganisation som kom att 
kallas FM Org 13 – Försvarsmaktens Organisation 2013. Vi kommer i denna undersökning att 
utgå ifrån Lewins tre-stegs-modell och Kotters åtta-stegs-modell för att analysera hur 
kommunikationen från ledningen till organisationen såg ut och fungerade under arbetet med 
FM Org 13. Lewins modell som utvecklades under 1940-talet är välkänd inom 
organisationsteori och kan ses som en hörnsten inom förändringsarbete, därför har vi valt att 
analysera FM Org 13 arbetet genom hans modell. Kotters åtta-stegs-modell är en utveckling 
av Lewins modell och har redan blivit en klassiker när det kommer till förändringsarbete och 
av den anledningen har vi valt att även ta med denna modell i analysarbetet. 

1.3 Problemformulering 
Denna uppsats avser att undersöka hur kommunikationen ifrån ledningen kan påverka ett 
förändringsarbete. Problemformuleringen blir därmed: 
 
Hur påverkas ett förändringsarbete av ledningens kommunikation? 
 
För att kunna besvara problemformuleringen kommer arbetet att utgå ifrån följande frågor: 
 

 Hur kommunicerade ledningen ut de planerade förändringarna till organisationen? 
 Hur uppfattades ledningens kommunikation i förändringsarbetet bland personalen? 
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1.4 Syfte 
Syftet med undersökningen är att beskriva vilka effekter ledningens kommunikation har på 
personal och förändringsarbete i en hierarkisk organisation.  

1.5 Avgränsning 
En organisation kan ha olika hierarkiska nivåer genom sin struktur menar Jacobsen och 
Thorsvik (2007) och talar om att även kommunikationen följer denna struktur. Detta gör den 
genom att gå vertikalt uppifrån och ner, dvs. från överordnad till underordnad, genom att gå 
vertikalt nerifrån och upp, dvs. underordnad till överordnad eller genom att gå horisontellt, 
dvs. mellan anställda som befinner sig på samma hierarkiska nivå i organisationen. Larsson 
(2008) talar om envägs- och tvåvägskommunikation, där envägskommunikation enbart sker i 
en riktning, dvs. ingen egentlig kommunikation utan bara information, medan det i en 
tvåvägskommunikation sker en ömsesidig kontakt mellan mottagare och sändare. Vi har i 
denna uppsats valt att titta enbart på den vertikala kommunikationen, alltså den som sker 
uppifrån och ner, från ledningen och utåt och nedåt i organisationen för att se vilka effekter 
som den har på personalen och förändringsarbetet. Kommunikationen som vi har valt att 
studera är den envägskommunikation som skett ifrån ledningen i Högkvarteret ut till 
organisationen och vi har koncentrerat undersökningen till att se hur personalen på 
Produktionsledningen upplevde denna kommunikation. 
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2. Metod 
I följande kapitel beskrivs uppsatsens metoder, vilket sker genom presentation av metod- och 
forskningsstrategi, datainsamling, tillvägagångssätt, intervjuer med urval och genomförande 
utifrån etiska, valida och reliabla utgångspunkter. 

2.1 Metod- och forskningsstrategi 
Metod innebär det tillvägagångssätt som forskaren använder i samband med insamling och 
undersökning av empirin. Rienecker och Stray Jørgensen (2006) skiljer mellan två slags 
metoder, ämnets metoder och undersökningens metoder. Ämnets metoder är de redskap som 
används för konkreta uppgifter såsom insamling av data, analys och utvärdering av data. 
Undersökningens metoder är de vetenskapligt accepterade tillvägagångssätt som används 
utifrån rapportens problemformulering (Rienecker & Stray Jørgensen 2006).   
 
Bryman och Bell (2013) tar upp två olika forskningsstrategier, kvalitativ och kvantitativ, och 
menar att dessa på ett framgångsrikt sätt klassificerar olika tillvägagångssätt inom 
företagsekonomisk forskning. Grunden i den kvantitativa forskningen utgår från kvantifiering 
vid insamling och analys av data utgående från ett deduktivt synsätt, dvs. utifrån befintliga 
teorier härleds hypoteser som empiriskt granskas. I dessa hypoteser ingår begrepp som sedan 
översätts till utforskningsbara företeelser (Bryman & Bell 2013). Den kvalitativa forskningen 
baseras på ord vid insamling och analys av data utgående från ett induktivt synsätt, dvs. 
utgående från empirisk fakta vilket resulterar i teorin, vilket innebär att utifrån observationer 
dras generaliserbara slutsatser (Bryman & Bell 2013).   
 
Med tanke på uppsatsens problemformulering: ”Hur påverkas ett förändringsarbete av 
ledningens kommunikation?” samt den datainsamling som sker via intervjuer kan denna 
uppsats anses vara av kvalitativ karaktär. 
 
Mot bakgrund av uppsatsens syfte och problemformulering är en induktiv metodstudie mest 
lämplig då de generaliserbara slutsatserna dras på grundval av de observationer som 
framkommer i samband med de genomförda intervjuerna.  

2.2 Litteraturstudier 
Uppsatsarbetet började med forskning efter relevant litteratur och artiklar inom området 
organisation och kommunikation som skulle kunna ligga till grund för uppsatsens teoretiska 
ram. Litteratursökningen skedde på olika bibliotek och gjordes på ord som kommunikation, 
organisation, förändringsarbete, hierarki och Försvarsmakten. Sökning efter vetenskapliga 
artiklar gjordes främst via Blekinge Tekniska Högskolas biblioteks söktjänst Summon@BTH 
men även andra databaser såsom JSTOR, Business Source Complete och Emerald Insight 
användes till detta. Sökord som användes var organizational change, re-organization, 
hierarchy och communication. För att få fram ytterligare litteratur och artiklar användes de 
ursprungliga artiklarnas källförteckningar.  Utifrån litteraturen och de vetenskapliga artiklarna 
gjordes en problemdiskussion som ledde fram till ett antal frågeställningar som efter noga 
övervägande bäst besvarades via intervjuer.  
 



Marie Edström, Kristin Svensson   Försvarsmaktens Organisation 2013 
 

13 
 

2.3 Intervjuer 
Enligt Jakobsson (2011) är primärkällor att föredra vid analys av data för att undvika bias, 
dvs. systematiska felaktigheter. Primärdata för uppsatsen innefattar det material som samlats 
in via fyra genomförda intervjuer för att ge svar på forskningsfrågorna i uppsatsen. Trost 
(2010) menar att intervjuer är bra att använda sig av då människors erfarenheter och känslor 
tas tillvara. Trost (2010) menar vidare att en stor fördel vid intervjuer är att respondenterna 
har möjlighet att svara fritt på frågorna och vidareutveckla sig, något som inte är möjligt vid 
exempelvis enkäter. Nackdelar som finns med intervjuer som metod är att det är svårt att följa 
hur och varför forskarna har gjort på ett visst sätt och att det är svårt att generalisera (Bryman 
& Bell 2013). För aktuell uppsats har alltså fyra kvalitativa intervjuer genomförts. Trost 
(2010) menar att ett fåtal intervjuer är att föredra och då förslagsvis cirka fyra till fem. 
Genomförs för många intervjuer blir materialet ohanterligt och forskaren kan på så sätt missa 
viktiga detaljer som förenar och skiljer respondenterna åt (Trost 2010). Kvalitativa intervjuer 
går ut på att förstå hur den intervjuade tänker och känner och vilka erfarenheter denne har 
(Trost 2010). Med tanke på uppsatsens frågeställningar lämpar sig därför dessa intervjuer väl 
eftersom svaren ska tolkas med hjälp av ett teoretiskt perspektiv, något som enligt Trost 
(2010) är utmärkande för kvalitativa intervjuer. Vidare menar Trost (2010) att frågorna bör 
vara så raka och enkla som möjligt för att respondenterna ska kunna svara fritt och med egna 
ord, något som leder till innehållsrika svar som ger möjlighet till vidareutveckling av 
resonemang som respondenterna har.  
 
Enligt Trost (2010) finns det två begrepp man brukar tala om när det gäller kvalitativa 
intervjuer, vilket är standardisering och strukturering. Med standardisering menas till vilken 
grad frågorna och situationen är densamma för alla intervjuade. En hög grad av 
standardisering innebär t.ex. att frågorna läses upp med samma tonfall och i samma ordning 
till alla respondenter, medan en låg grad av standardisering innebär att frågorna ställs i den 
ordning de passar och därefter ställs följdfrågor beroende på vilka svar respondenten ger 
(Trost 2010). Att en intervju är strukturerad menar Trost (2010) att den handlar om ett 
område. För uppsatsen har som grund samma frågor använts men vilka ställts till 
respondenterna i olika ordning utifrån vad som har passat i varje enskild situation. Följdfrågor 
har ställts beroende på vad respondenterna har svarat. Detta tyder på en låg grad av 
standardisering, men intervjuerna har däremot handlat om samma område vilket därmed tyder 
på en hög grad av strukturering. 

2.3.1 Urval 
I samband med kvalitativa intervjuer vill man i de flesta fall få en så stor variation som 
möjligt inom en given ram. Antalet intervjuer bör begränsas till cirka fyra eller fem. Hellre ett 
fåtal intervjuer som är väl utförda än flera som är mindre väl utförda (Trost 2010). Enligt 
Trost (2010) är risken stor att missa viktiga detaljer i intervjuanalysen ifall man har för många 
intervjuer, varför han rekommenderar att man skall begränsa sig till ett mycket litet antal. För 
aktuell uppsats har därför fyra respondenter valts ut, vilka alla arbetar inom Högkvarterets 
Produktionsledning, men på olika avdelningar och på olika nivåer. Två av respondenterna var 
sektionschefer, en var specialist och en var handläggare. Att just dessa personer valdes 
gjordes utifrån vad Trost (2010) kallar ett bekvämlighetsperspektiv vilket innebär att 
respondenterna handplockas om de passar för ändamålet med studien eller finns i närheten. 
En kombination av detta har använts genom att respondenterna, förutom att de passade för 
undersökningen, även arbetade på samma arbetsplats som en av författarna. Det hade varit 
intressant att undersöka även hur det såg ut på andra enheter inom Högkvarteret och på andra 
förband, men det hade varit svårt att få ett bra djup på undersökningen i sådant fall. Genom att 
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hålla undersökningen begränsad till Högkvarterets Produktionsledning har vi kunnat gå in på 
fler detaljer i hur just de såg på hur kommunikationen fungerade i FM Org 13-arbetet. 
Problem som kan uppstå med att enbart ha fyra intervjuer med respondenter från samma enhet 
är att det kan vara svårt att få en generaliserbar bild av hur hela organisationen såg på 
kommunikationen och de analyser och slutsatser som dragits är baserade på fyra individers 
känslor och upplevelser. 

2.3.2 Genomförande 
Trost (2010) menar att det finns tre olika steg när man arbetar med data: insamling, analys och 
tolkning. Respondenterna kontaktades via telefon och tillfrågades om de ville medverka vid 
en personlig intervju. I samband med detta informerades respondenterna om undersökningen 
och syftet med denna.  
 
För att intervjun ska få så bra resultat som möjligt är det viktigt att respondenten känner sig 
trygg och att intervjun sker i en ostörd miljö (Trost 2010). Samtliga intervjuer genomfördes 
därför på respondenternas arbetsplatser i avskilda konferensrum. Längden på intervjuerna 
varierade mellan 40-60 minuter. Då Trost (2010) menar att det finns risk för att det kan uppstå 
en form av maktövergrepp om det är fler än en som intervjuar och att den intervjuade då kan 
känna sig underlägsen genomfördes samtliga intervjuer av enbart en av författarna.  
 
För att få med allt som respondenterna svarade och för att inte riskera att missa något 
användes ljudupptagare vid intervjuerna. Enligt Trost (2010) är detta ett effektivt sätt för att 
kunna fokusera fullt ut på den som intervjuas och det ges då även möjlighet att i efterhand 
lyssna till tonfall och särskilda ord som respondenterna upprepar flera gånger.  
 
Intervjuerna transkriberades efter att de hade genomförts och har sammanfattats under kapitlet 
empiri i uppsatsen. Då intervjuerna spelades in fanns det möjlighet att lyssna på intervjuerna 
flera gånger vilket underlättade transkriberingen och gav möjlighet att återge fullständiga svar 
utan risk för att utelämna något. Genom inspelningarna ges även andra forskare möjlighet att 
lyssna igenom materialet för att se om slutsatserna håller (Eriksson & Wiedersheim-Paul 
2011). Efter att svaren sammanställts analyserades dessa.  

2.3.3 Analysarbetet  
Efter att ha sammanställt intervjuerna började analysarbetet. Sammanställningen av materialet 
lästes igenom flera gånger för att hitta skillnader och likheter i de svar som respondenterna 
hade angett. Analysarbetet utgick därefter ifrån två modeller för förändringsarbete, den ena 
var Lewins tre-stegs-modell och den andra var Kotters åtta-stegs-modell. Varje steg i 
modellerna gicks igenom för att se vilka steg som ledningen använde sig av för 
kommunikationen i FM Org 13-arbetet. Vidare kopplades övrig teori och tidigare forskning 
samman med den empirin som tagits fram. Utifrån de faktorer som kunde ses som påverkade 
personalen och förändringsarbetet drogs ett antal slutsatser och på så sätt uppfylldes 
uppsatsens syfte.  

2.4 Etik 
Den etiska aspekten är mycket viktig vid all forskning och beaktande bör tas för vilka 
konsekvenser det kan få för den som intervjuas när resultatet kommer fram. Respondenternas 
integritet måste upprätthållas och därför får respondentens identitet inte avslöjas (Trost 2010). 
Samtliga respondenter informerades om att intervjuerna skulle spelas in, att de när som helst 
kunde avbryta intervjun samt att de kunde välja att avstå från att svara på frågorna. De 
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informerades också om att tystnadsplikt skulle råda, dvs. att ingen skall kunna få reda på vem 
som sagt eller gjort vad (Trost 2010) och av denna anledning kallas respondenterna inte vid 
namn i uppsatsen utan enbart för den respektive befattning som de hinnehar. Trost (2010) 
menar vidare att direkta citat som kan avslöja identiteten hos respondenterna skall undvikas 
att tas med i avrapporteringen. 

2.5 Validitet 
Enligt Bryman och Bell (2013) är validitet ett av det viktigaste forskningskriteriet då det 
påvisar om uppsatsens slutsatser hänger ihop eller inte. Validitet kan uppdelas i flera grupper 
såsom ekologisk validitet, intern och extern validitet samt begreppsvaliditet. Ekologisk 
validitet beskriver huruvida samhällsvetenskapliga resultat är lämpliga att tillämpa i 
människors sociala vardag. Intern validitet handlar oftast om kausala frågor och beskriver 
huruvida en slutsats mellan flera variabler är korrekt och hållbar. Extern validitet beskriver 
om resultatet av en undersökning kan generaliseras utöver undersökningskontexten. 
Begreppsvaliditet, även kallad teoretisk validitet, används främst vid kvantitativ forskning och 
beskriver huruvida ett mått på ett begrepp i verkligheten speglar begreppets beteckning 
(Bryman & Bell 2013). Trost (2010) förklarar validitet som att de frågor eller instrument som 
används mäter det som det avser att mäta och används då främst vid kvantitativa studier.  
 
Författarna är väl medvetna om att det i kvalitativ forskning är svårt att bedöma rapportens 
validitet, då begreppet härstammar från kvantitativ metodologi (Trost 2010).  Enligt Bryman 
och Bell (2013) använder dock även kvalitativa forskare begreppet. Vid intern validitet i en 
kvalitativ forskning ska det finnas en god överensstämmelse mellan forskarens teoretiska 
idéer och observation. Bryman och Bell (2013) beskriver att detta kan bli en styrka i 
undersökningen genom den långvariga delaktighet och närvaro det blir vid en kvalitativ 
intervju, vilket gör det möjligt för forskaren att säkerställa en hög grad av överstämmelse 
mellan observationer och begrepp. Extern validitet i kvalitativ forskning kan vara ett problem 
då det oftast gäller ett begränsat urval eller fallstudier (Bryman & Bell 2013).    
 
I uppsatsen har författarna valt ut fyra respondenter inom Högkvarterets Produktionsledning 
men på olika avdelningar och på olika positioner i hierarkin för att ge ett omfattande 
perspektiv utifrån forskningsfrågorna.  Fyra respondenter valdes utifrån vad Trost (2010) 
menar att vid kvalitativa intervjuer skall intervjuerna begränsas till ett mycket litet antal, för 
att på så sätt få fram viktiga detaljer och nyanser. Utöver intervjuerna har författarna haft 
tillgång till offentliga propositioner och skrivelser rörande aktuell omorganisation vilket 
kompletterar intervjumaterialet på ett övertygande sätt. Utifrån de kvalitativa intervjuerna som 
genomförts på cirka 40-60 minuter per intervju, vilka transkriberats, menar författarna att en 
viss grad av validitet kan anses föreligga och väl överensstämma med vad Bryman och Bell 
(2013) benämner som intern validitet. Genom en god överenstämmelse mellan observationer 
från intervjusituationerna och de teoretiska idéerna har intervjuaren haft en långvarig närvaro 
och delaktighet i intervjusituationen.  

2.6 Reliabilitet 
Bryman och Bell (2013) beskriver reliabilitet, eller tillförlitlighet, som huruvida resultatet från 
undersökningen blir det samma ifall studien upprepas eller om resultatet påverkas av 
tillfälliga eller slumpmässiga företeelser. Reliabilitet handlar således om pålitlighet, 
överensstämmelse och följdriktigheten hos ett mått på ett begrepp. Enligt Bryman och Bell 
(2013) utgår bedömningen om ett mått är reliabelt i en kvalitativ forskning utifrån tre viktiga 
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faktorer, dvs. stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet, vilka på olika sätt 
undersöker huruvida måttet över tid är tillräckligt stabilt för resultatet av valt urval (Bryman 
& Bell 2013). Trost (2010) förklarar reliabilitet som att en mätning vid ett tillfälle skall ge 
samma resultat vid en ny mätning vid ett annat tillfälle. För att erhålla detta måste 
förhållandena vara statiska vilket kan vara svårt att uppnå då det vid kvalitativa intervjuer är 
just förändringar man är intresserad av (Trost 2010). 
 
Författarna är väl medvetna om svårigheten att bedöma rapportens reliabilitet då det handlar 
om kvalitativa intervjuer. Bryman och Bell (2013) tar dock upp att vissa kvalitativa forskare 
har benägenhet att använda sig av begreppen validitet och reliabilitet på liknande sätt som 
kvantitativa forskare. Vid extern reliabilitet i en kvalitativ forskning kan en upprepad 
etnografisk forskning upprepas genom att forskaren går in i en liknande social roll som 
föregående forskare för att kunna jämföra undersökningen med den ursprungliga. Denna 
process anser författarna är högst möjlig i aktuell studie. Vid den interna reliabiliteten menar 
Bryman och Bell (2013) att medlemmarna i forskarlaget kommer överens om hur resultatet 
ska tolkas av det de hör och ser vid intervjutillfällena. I aktuell rapport har intervjuerna 
bandats för att därefter transkriberas och författarna har kommit överens om hur resultatet ska 
tolkas. 
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3. Teori 
I följande kapitel presenteras den teori som är relevant för att kunna besvara uppsatsens 
frågeställning.   

3.1 Organisationsförändringar 
Bruzelius och Skärvad (2011) talar om tre grundläggande krav som bör beaktas vid 
uppbyggnad och förändring/utveckling av en organisation: effektivitet, förändringsförmåga 
och legitimitet.  Effektiviteten uppnås när de uppsatta målen nås. Med förändringsförmåga 
avses att organisationen måste ha förmåga att ständigt vidareutvecklas och förändras för att 
passa in i omvärldens föränderliga krav, villkor och förutsättningar. Legitimitet uppnås genom 
kontinuerlig utveckling och underhåll av förtroendet hos aktuella intressenter (Bruzelius & 
Skärvad 2011).  
 
Vidare belyser Bruzelius och Skärvad (2011) vikten och nödvändigheten för att en 
organisation ska upprätthålla sin långsiktiga effektivitet är dess förmåga att förnya, utveckla 
och förändra sin organisation. Förutsättningen för att lyckas är att förändringen leder till en 
förbättring. Förändringar kan delas upp i strukturella och inkrementella förändringar. 
Strukturella förändringar avser förändringar som syftar till att ändra en organisations 
strategiska inriktning, organisationsform och/eller affärsidé. Inkrementella förändringar avser 
förändringar som sker inom ramen för befintligt struktur i organisationen (Bruzelius & 
Skärvad 2011).  Oavsett vilken organisationsförändring som sker finns det i stort sett alltid 
någon form av motstånd. Bruzelius och Skärvad (2011) beskriver detta utifrån en kriskurva 
där första stadiet är förnekande och där personerna undviker att se vad som händer i 
förändringsprocessen, varefter ett motstånd uppträder (andra stadiet). Tredje stadiet är insikt 
då möjligheterna med förändringsprocessen upptäcks och konstruktiva åtgärder utvecklas. 
Fjärde och sista stadiet är acceptans vilket automatiskt blir när förändringsprocessen påvisar 
positivt och berikande resultat (Bruzelius & Skärvad 2011).  
 
Att formulera mål, stimulera och upprätthålla kommunikationen i organisationen samt att se 
till att personalen är beredd att medverka i verksamheten menar Bruzelius och Skärvad (2011) 
är ledningens uppgift. För att nå de uppsatta målen krävs samarbete och grunden till 
samarbete inom en organisation är kommunikation. 

3.2 Lewins tre-stegs-modell 
Redan på 1940-talet utvecklade Kurt Lewin en tre-stegs-modell avseende implementering av 
ett lyckat förändringsprojekt Burnes (2004).  Lewin arbetade utifrån den ”gruppdynamiska 
skolan” där de flesta anställda är engagerade i mindre arbetsgrupper med fokus på förändring 
(Alvesson & Sveningsson). Arbetsgruppsdeltagarnas beteende styrs av de värderingar, roller 
och normer som finns inom gruppen och Lewin beskriver via sin tre-stegs-modell: upptining, 
förändring och återfrysning, hur dessa värderingar och normer påverkar förändringsprojektet. 
Alvesson och Sveningsson (2008) beskriver att förändringsprocessen handlar om att 
identifiera behovet av att förändra beteenden och attityder i syfte att organisationen ska öka 
sin effektivitet och få ökad organisatorisk hälsa.  
 
Det första steget i modellen är unfreezing (upptining) då det befintliga organisatoriska 
beteendet först måste destabiliseras eller ”tinas upp” för att kunna göra sig av med gamla 
invanda beteenden och istället framgångsrikt anamma nya beteenden. Organisationen måste 
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förberedas på att en förändring kommer att ske och måste skapa motivation till detta. Om inte 
organisationen känner sig redo att göra sig av med gamla beteenden och ta till sig nya 
kommer ingen förändring att ske. Lewin menade inte att denna förändring skulle vara lätt eller 
att samma tillvägagångssätt skulle kunna användas i alla situationer. I det andra steget, change 
(förändring), engagerar sig individerna i processen och de går från ett mindre accepterat 
beteende till ett mer accepterat och det är här som den faktiska förändringen sker. Det tredje 
och sista steget är refreezing (återfrysning) och här vill man stabilisera det nya beteendet och 
integrera det i organisationens värderingar för att vara säker på att man inte återgår till det 
gamla oönskade beteendet (Burnes 2004).  

 
Figur 1. Lewins tre-stegs-modell. 
 
Källa: Burnes, B. Kurt Lewin and the Planned Approach to Change: A Re-appraisal, Journal of Management 
Studies, s. 985-986, 2004.  

3.3 Kotters åtta-stegs-modell 
Kotters åtta-stegs-modell kan ses som en utveckling av Lewins modell. Kotter (1995) menar 
att framgångsrika förändringsprocesser genomgår en serie av åtta distinkta faser. Vidare 
menar han att om det begås misstag i någon av dessa faser kan det ha stor negativ påverkan på 
det fortsatta förändringsarbetet.  
 

 
 
Figur 2. Kotters åtta-stegs-modell och sambandet till Lewis tre-stegs-modell. 
 
Källa: Egen bild utifrån Kotters och Lewis modeller. 
 
Steg ett i förändringsarbetet handlar om att etablera en känsla av angelägenhet bland 
medarbetarna och få dem att förstå att det är nödvändigt med en förändring. Enligt Kotter 
(1995) ska organisationen börja med att undersöka marknaden. Man skall fokusera på olika 
möjligheter och potentiella risker för att sedan kommunicera ut detta brett bland medarbetarna 
för att fånga deras uppmärksamhet och på detta sätt skapa en hög grad av angelägenhet och 
också minska risken för motstånd. Första steget är nödvändigt för att få igång en 
förändringsprocess. Det krävs ett enormt samarbete mellan många individer och utan 
motivation kommer dessa inte att hjälpa till och förändringen går i stå. Jämfört med de andra 
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stegen i processen kan detta steg tyckas enkelt men över hälften av alla organisationer 
misslyckas i den här fasen. Detta beror bland annat på att chefer ibland underskattar 
svårigheten med att få folk att kliva ur sina bekvämlighetszoner. Ibland överskattar cheferna 
den framgång de tror sig ha haft med att öka angelägenheten och ibland saknar de helt enkelt 
det tålamod som krävs i denna process och vill gå vidare innan steg ett är helt klart vilket är 
när cirka 75 procent av organisationens ledning är helt övertygade om att en förändring är 
nödvändig (Kotter 1995). 
 
Steg två i Kotters förändringsprocess är att skapa en stark vägledande koalition. Stora 
förändringsprogram startar ofta med bara en eller två personer. Vid lyckade 
förändringsinitiativ växer ledningskoalitionen över tiden. Det sägs ofta att stora förändringar 
är omöjliga om inte den högsta chefen är med och stödjer den. Kotter (1995) menar att det 
krävs mer än så. Vid lyckade förändringar krävs det att en chef plus 5-50 andra personer - 
beroende på organisationens storlek - slår sig samman och delar uppfattningen om att skapa 
ett utomordentligt bra förändringsarbete. Det krävs att denna grupp som sätts samman för att 
leda förändringen har tillräckligt med makt i form av titlar, information, expertis och rykte för 
att lyckas med sitt arbete.  
 
Det tredje steget i processen handlar om att utveckla en vision och strategi. Koalitionen som 
bildades i steg två ska utforma en vision som skall hjälpa till att klargöra i vilken riktning 
organisationen måste ta sig. Utan en vision kan ett förändringsinitiativ lätt lösas upp i 
förvirrande och inkompatibla projekt som kan ta organisationen i helt fel riktning (Kotter 
1995). Visionen måste vara så pass tydlig att den kan hjälpa till som vägledning vid beslut 
men också flexibel så att den vid ändrade förutsättningar tillåter förändringar och individuella 
initiativ. För att nå den nya visionen krävs en tydlig strategi som kan underlätta vid 
diskussioner om vad den gällande riktningen för förändringen är (Kotter & Cohen 2002). 
 
Steg fyra är att förmedla förändringsvisionen. Förändringar är omöjliga om inte medarbetarna 
är villiga att hjälpa till. För att medarbetarna ska bli motiverade och engagerade måste de 
förstå varför förändringen sker, det krävs därför att visionen förmedlas ut till samtliga genom 
alla tillgängliga kanaler. Det krävs dessutom att ledningen agerar och handlar utifrån visionen 
för att skapa trovärdighet ut i organisationen. Visionen bör också vara enkel att kommunicera 
ut till medarbetarna och den får heller inte verka för krånglig. En för invecklad vision kan 
göra medarbetarna förvirrade och göra att de tappar inspirationen. En användbar tumregel är 
därför att en vision skall gå att förmedla till någon på fem minuter eller mindre, ifall detta inte 
går är det tredje steget inte klart (Kotter 1995).   
 
Det femte steget är att göra det möjligt för medarbetarna att handla efter visionen. Att enbart 
förmedla visionen räcker inte för att skapa förändring utan man måste även röja undan hinder 
på vägen. Ofta förstår medarbetarna visionen och vill hjälpa till att göra den möjlig men kan 
inte på grund av olika hinder. Detta kan vara att organisationen i sig utgör ett strukturellt 
hinder genom att olika avdelningar inte kommunicerar eller det kan bero på bristande kunskap 
som försvårar möjligheten till förändring. Det kan också vara chefer som står i vägen och 
omöjliggör för medarbetarna att arbeta för förändringen beroende på att de själva inte tror på 
förändringen och därför gör vad de kan för att motarbeta den. Det är därför viktigt att så 
snabbt som möjligt undanröja dessa hinder för att behålla trovärdigheten i förändringsarbetet 
(Kotter 1995). 
 
Steg sex handlar om att planera för och åstadkomma kortsiktiga vinster. Stora förändringar 
tar tid och ett förändringsarbete riskerar att förlora kraft om det inte finns några kortsiktiga 
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mål att nå. De flesta är inte beredda att arbeta hela vägen fram om de inte ser några 
övertygande bevis på att arbetet ger resultat inom ett till två år (Kotter 1995). Genom att 
belöna medarbetare när de kortsiktiga målen nås ökar motivationen och moralen bland dem 
som varit med och arbetat med förändringarna (Kotter & Cohen 2002).  
 
Det sjunde steget är att befästa uppnådda vinster och skapa fler förändringar. Innan 
förändringen har förankrats och sjunkit djupt in i organisationskulturen skall man inte ta ut 
segern i förskott. Med det menar Kotter (1995) att när man firar de kortsiktiga vinsterna finns 
det risk att angelägenheten för den stora förändringen minskar och då finns det risk för att 
arbetet tappar fart eller går tillbaka till där man startade. Den ledande koalitionen bör istället 
ta sig an nya problem och förändra strukturer som inte var möjliga tidigare samt se till att 
behålla angelägenheten hos medarbetarna. 
 
Det sista och åttonde steget är att förankra förändringarna i företagskulturen. Detta görs 
genom att visa medarbetarna kopplingen mellan organisationens framgång och det nya 
beteendet. Man måste också se till att nästa generation av chefer verkligen förstår den nya 
organisationen och de nya arbetssätten så att detta blir en del utav företagskulturen (Kotter 
1995). Det är viktigt att komma ihåg att en framgångsrik förändring ofta är skörare än man 
tror eller önskar att den var och det är också svårt att behålla den. Förankras inte förändringen 
riskerar man att all den tid man lagt ner på förändringsarbetet varit i onödan (Kotter & Cohen 
2002). 

3.4 Kommunikation 
Larsson (2008) beskriver kommunikation som ett brett vetenskapligt begrepp som i 
förhållande till begreppet information behöver förtydligas. Kommunikation är interaktion 
mellan människor och information är innehållet i denna kommunikationsprocess. Bruzelius 
och Skärvad (2011) menar att kommunikation är grunden för att någon form av samordnad 
aktivitet ska åstadkommas. Utan kommunikation finns ingen möjlighet till samarbete. Enligt 
Larsson (2008) finns det inom de flesta organisationer två typer av organiserad 
kommunikation, dvs. marknadskommunikation som riktar sig till marknader och kunder samt 
Public relations eller informationsverksamhet som svarar för övrigt informationsarbete 
(Larsson 2008). Dessutom förekommer det inom alla organisationer en omfattande informell 
kommunikation.  
 
Inom medie- och kommunikationsvetenskapen diskuteras två huvudsakliga modeller för 
kommunikation (Larsson 2008). I den ena modellen har kommunikationsprocessen ett linjärt 
förlopp mellan mottagare och sändare, vilket forskarna benämner som en traditionell väg - 
envägskommunikation. Vid envägskommunikation sker kommunikationen i en riktning, alltså 
ingen egentlig kommunikation utan bara information. I den andra modellen sker 
kommunikationsprocessen med en ömsesidig kontakt mellan mottagare och sändare, en så 
kallad tvåvägskommunikation (Larsson 2008). Vid tvåvägskommunikation är båda parterna 
delaktiga och det sker en ömsesidig diskussion med feedback. Vilken modell som är mest 
lämplig att använda skiljer sig från tillfälle till tillfälle och ibland används modellerna 
parallellt. Larsson (2008) menar att envägskommunikationen är den modell som i stor 
utsträckning präglar dagens planerade kommunikation, trots vetskapen om dess begränsningar 
och svagheter, bl.a. i form av störningar och missförstånd som kan uppstå för mottagaren. 
Orsaken till att envägskommunikationen är vanlig är enligt Larsson (2008) av ekonomiska 
och praktiska skäl samt på grund av gammal tradition.  
 



Marie Edström, Kristin Svensson   Försvarsmaktens Organisation 2013 
 

21 
 

Barnard (2009) nämner också envägskommunikationen. För att kommunicera väsentlig 
information, som många personer ska ta till sig, krävs oftast en ledare. Barnard (2009) menar 
dock att även ledaren kan ha begränsningar med att kommunicera med ett stort antal personer. 
Dessa gränser kan överskridas och tränas in, såsom vid vanemässiga framträdande vilka 
präglas av en invandhet eller andra speciella kommunikationssätt hos den ledande personen. 
För att effektuera vad, var och när något ska göras är kommunikationen nödvändig för att 
översätta syften till termer av konkret handlande (Barnard 2009). 
 
Enligt flera forskare har kommunikation en viktig roll vid förändringsarbete, Elving (2005), 
Goodman och Truss (2004), von Platen (2006) och Brown och Cregan (2008) för att nämna 
några. Även i Lewins och Kotters modeller finns det steg som pekar på vikten av 
kommunikation. I Lewins modell beskriven av Burnes (2005) ser man att kommunikation 
underlättar förändringsarbetet i alla tre faser. I det första steget unfreezing är 
kommunikationen viktig för att organisationen ska tinas upp. Genom att kommunicera och 
förbereda medarbetarna på förändringen och motivera dem blir de redo för nästa steg som är 
change där man fortsätter att kommunicera för att fortsätta driva förändringsarbetet framåt 
(Burnes 2005). I det tredje och sista steget freeze kan man använda sig av kommunikationen 
för att förankra de nya beteendena som uppstått under förändringen. I Kotters modell (1995) 
är kommunikation viktig för att skapa en känsla av angelägenhet och nå ut med visionen till 
medarbetarna samt att befästa och förankra förändringarna efter genomförandet. Enligt 
Goodman och Truss (2004) är det viktigt med kommunikation för att skapa en förståelse hos 
medarbetarna varför förändringen måste ske och vad den kommer att innebära. Elving (2005) 
menar att kommunikationen används för att sprida information och för att skapa en 
gemenskap. Han menar vidare att brist på kommunikation kan skapa negativa rykten och 
framkalla motsättningar för förändringen hos medarbetarna.  
 
Goodman och Truss (2004) har skapat en modell som de kallar kommunikationshjulet. Denna 
modell visar de fyra aspekterna av kommunikation – meddelande, medium, kanal och taktik – 
och som förändringsledare måste man välja det bästa sättet att agera utifrån. Dessa aspekter är 
beroende av fyra faktorer som är utanför hjulet: Det organisatoriska sammanhanget, 
förändringsprogrammets kännetecken, syftet med kommunikationen och medarbetarnas 
gensvar. Vad som är lämpligt i ett organisatoriskt sammanhang behöver inte vara det i ett 
annat, därför måste detta tas i beaktande i valet av kommunikationssätt i förändringsarbetet. 
Även förändringsprogrammet i sig har betydande effekter på kommunikationsvalet. 
Medarbetarnas gensvar skall också påverka valet av kommunikationssätt medan själva 
förändringsprocessen tillåter tillvägagångssättet att variera beroende på medarbetarnas behov. 
Slutligen spelar syftet med kommunikationen en stor roll. Detta kan också variera över tiden i 
förändringsarbetet (Goodman & Truss 2004). 

3.5 Kommunikation i en hierarki 
Den hierarkiska organisationen utmärker sig genom att det finns ett tydligt centrum där 
makten finns och under den finns flera nivåer som är rangordnade där den lägre nivån styrs 
och övervakas av den högre nivån Johnson (1995). Vidare menar Johnson (1995) att 
arbetsfördelningen sker strikt horisontellt genom att kommunikationen och samordningen 
mellan två nivåer sker genom närmsta gemensamma högre nivå.  
 
I en hierarkisk organisation ligger beslutsfattandet hos en eller ett fåtal personer i toppen av 
organisationen. Detta innebär att de personer som innehar dessa befattningar måste ha tillgång 
till all information för att kunna fatta sina beslut, de måste även kunna dra korrekta slutsatser 
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av den information de får. Gör de inte det kan detta leda till dåliga beslut som påverkar hela 
organisationen negativt (Ekstedt & Jönsson 2005). Därför menar Ekstedt och Jönsson (2005) 
att informationsflödet är ett stort problem när det kommer till organisationer som har en 
hierarkisk styrning.   
Pandey och Garnett (2006) talar om att stora organisationer ofta är benägna att ha en 
hierarkisk organisation vilket innebär att det är fler nivåer som kommunikationen måste gå 
igenom. Det gör att det dels tar tid för informationen att nå ut samt att den riskerar att 
förvrängas på vägen. Detta eftersom informationen delges cheferna som i sin tur skall föra 
informationen vidare och när detta sker muntligt så är det lätt att tappa viktig information på 
vägen eller att informationen tolkas fel. Vidare menar Pandey och Garnett (2006) att om 
organisationen blir mindre hierarkisk så kommer det att bildas fler möjligheter för 
kommunikation eftersom enskilda individer kommer att söka information själva mer frekvent 
samtidigt som de vill föra den vidare till andra.   
 
Kramer (1999) menar att det i en hierarkisk organisation är viktigt att tänka på att när 
personalen delas in i grupper så kan det uppstå både positiva och negativa effekter. Det 
positiva är att de känner grupptillhörighet och förtroende för varandra medan det negativa är 
att de kan tycka att medlemmarna i andra grupper är minder ärliga, mindre öppna och mindre 
trovärdiga. Gruppindelning kan därför skapa misstro mellan grupperna i organisationen. På 
grund av detta så kan en hierarkisk organisation vara ett hinder för att kommunikationen skall 
fungera effektivt inom organisationen (Kramer 1999). 
 
I en hierarkisk organisation präglas kommunikationen av formaliteter såsom sammanträden 
och möten i olika steg med bestämda rollbesättningar och auktoritära beslut. 
Kommunikationen är ofta nedåtriktad och av orderkaraktär och fakta och information som 
förmedlas sker via envägskommunikation Larsson (2008). Precis som Pandey och Garnett 
(2006) menar även Jacobsen och Thorsvik (2007) att vid envägskommunikation finns det risk 
att informationen förvrängs när den förs vidare nedåt i organisationen genom att den som tar 
emot informationen tolkar den utifrån vad som passar denne bäst. Det finns också risk för att 
viss information undanhålls för underställda (Jacobsen & Thorsvik 2007). Även Falkheimer 
och Heide (2007) är inne på samma spår när de menar att det finns risk för att informationen 
stannar på vägen eftersom den ska passera så många olika nivåer i hierarkin på vägen. Andra 
nackdelar som tas upp om kommunikationen i en hierarki är att den ofta är långsam och att 
den blir beroende av vilken kompetens och kommunikativ förmåga som cheferna har 
(Falkheimer & Heide 2007). 
 
Angelöw (2010) talar om något som han kallar den toppstyrda förändringsstrategin som 
innebär att ledningen initierar förändringen som sedan ett fåtal individer skall lösa. Detta kan 
antas vara något som ofta förekommer i hierarkiska organisationer då makten finns hos 
ledningen. Strategin grundar sig i att det är ledningen som har de bästa lösningarna. Dock 
möter denna strategi ofta motstånd hos personalen vilket kan försvåra förändringen. Angelöw 
(2010) menar att detta beror på att personalen inte har fått vara delaktig i själva 
förändringsarbetet. Vidare menar han att toppstyrning ofta leder till missnöje, motstånd, 
samarbets- och kommunikationssvårigheter, konflikter och påpekar att en av de största 
orsakerna till att problem uppstår i samband med förändringsarbete är bristen på delaktighet 
(Angelöw 2010).  
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3.6 Kommunikationsprinciper 
Klein (1996) har kommit fram till att det finns sju nyckelprinciper som kan användas för att 
skapa kommunikationsstrategier vid organisationsförändringar, dessa principer är: 
 

 Redundans av budskap och medium. Att repetera ett budskap genom flera olika 
medium ökar människors förmåga att komma ihåg budskapet. Om informationen 
enbart skickas en eller två gånger skriftligt utan någon uppföljning finns det risk för att 
personalen går miste om eller inte uppfattar informationen. 
 

 Direktkommunikation öga-mot-öga är att föredra. Direktkommunikation har större 
verkan än något annat enskilt medium och det kan ha att göra med att informationen 
tas emot och bearbetas omedelbart vilket ger möjlighet till interaktivitet och större 
involverande i processen. Det ger också möjlighet att reda ut oklarheter och brister 
som annars lätt uppstår.  

 
 Linjehierarkin är den mest effektiva organisatoriska kommunikationskanalen. 

Kommunikation från auktoriteter bär både praktisk och symbolisk tyngd och det beror 
på att linjechefer har mer organisatoriska muskler än personalen. Trovärdigheten ökar 
också när informationen kommer från chefer i linjehierarkin.  
 

 Arbetsledaren är den förväntade och mest effektiva källan av organisatoriskt 
sanktionerad information. I en linjehierarki finns arbetsledare på varje nivå. 
Personalen förväntar sig att höra viktig, officiellt sanktionerad information från deras 
närmaste arbetsledare eller chef, vilka förväntas vara välinformerade och att föra 
vidare riktig information. Eftersom arbetsledarna normalt är i nära kontakt med sin 
personal kan de använda sig av redundans och direktkommunikation. Genom att hålla 
första nivån av arbetsledare helt informerade om organisationsförändringen är det 
troligt att även lägre nivåer hålls välinformerade. 
 

 Opinionsledare är effektiva förändrare av attityder och åsikter. De som har kollegial 
auktoritet har oproportionerligt stor inverkan på andras åsikter och attityder. De som är 
aktiva i facket har särskilt stor inverkan på övriga.  
 

 Personlig relevant information tas emot bättre än abstrakt, främmande eller generell 
information. Information som har direkt påverkan på en persons egen arbetssituation 
är lättare att komma ihåg jämfört med den information som rör organisationen eller 
andra anställda, vilken snabbare verkar glömmas bort eller inte alls registreras.  
 

 Kommunikationen skall vara förenlig och förstärkt. All information skall föra samma 
budskap och vara förenlig med organisationens kärnvärden och kultur. 
 

Klein (1996) menar att kommunikationsstrategin bör anpassas utefter de olika stegen som 
förändringsprocessen följer. Detta kan göras genom att koppla samman principerna med 
Lewins tre-stegs-modell. Vidare menar Klein (1996) att under varje steg i modellen finns det 
olika typer av kommunikationsbehov. I unfreezing-steget behövs kommunikationen för att 
förklara problem, behov och vilka rationaliseringsbehov som finns samtidigt som det ska 
förklara vad som skall göras. Detta för att förbereda organisationen inför förändringen. I steg 
två när själva förändringsprocessen börjar måste kommunikationen till för att informera 
personalen om vilka framsteg som görs. Chefer på alla nivåer måste få tillräcklig kunskap och 
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missuppfattningar måste klaras ut. I sista steget när organisationen skall ”återfrysas” måste 
förändringen stärkas och breddas till alla lämpliga områden genom att visa och informera 
personalen om framgången av organisationsförändringen.  
 

 
 
Figur 3. Relationer mellan kommunikationsprinciperna och stegen i organisations-
förändringen. 
 
Källa: Klein, S.M. A management communication strategy for change, Journal of Organizational Change 
Management, Vol.9 No.2, 1996, p. 39.  
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processen förankras 
 

•Tillit på att cheferna 
på varje nivå  leder 
förändringen. 
Regelbunden 
information till 
chefer men inte lika 
ofta som i tidigare 
steg. 
 
 
 

•Samma som i 
unfreezing och 
change 
 
 

•Informationen blir 
tillgänglig för 
medarbetarna men 
bör ges av 
arbetsledare när det 
är nödvändigt. Att 
klargöra den 
personlig påverkan 
är det viktigaste 
 

•Bekräftelse av 
framgången genom 
att stödja 
kärnvärden och 
uppnådda mål 
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4. Studieobjektet 
Här beskrivs studieobjektet med först en historik om hur Försvarsmakten har förändrats 
under 1900-talet, därefter följer en allmän information om Försvarsmakten i stort och sedan 
mer om Högkvarteret och hur det är uppbyggt, slutligen presenteras en kort information om 
organisationsförändringen. 

4.1 Försvarsmakten 
Efter att riksdagen 1901 beslutat om att en ny härordning skulle införas i Sverige 1902 och 
som innebar att det befintliga indelningsverket skulle avvecklas och ersättas av en allmän 
värnplikt med fast anställda befäl, beräknades omställningen av armén att ta tolv år. Under 
den tiden skulle de fast anställda minskas från 33 000 till 13 000 (Von Knorring 2003). Denna 
nya härordning tillkom bl.a. på grund av den ökade spänningen i Norden (Strömbäck 1990). 
Omorganiseringen från indelningsverk till en värnpliktsarmé innebar också ökade anslag till 
Krigsmakten (Hugemark 1986). När sedan första världskriget bröt ut 1914 stärktes försvaret 
ytterligare och värnpliktstiden ökade (Strömbäck 1990). Sverige lyckades dock hålla sig 
utanför kriget tack vare sin neutralitetspolitik och när sedan freden kom 1918 ansåg 
Socialdemokraterna och den borgliga vänstern att det var dags att kraftigt minska försvaret 
(Strömbäck 1990). Detta ledde till att man år 1925 antog en ny försvarsordning som innebar 
drastiska nedskärningar av det svenska försvaret (Hugemark 1986).  
 
1930 tillsattes en försvarskommission som hade till uppgift att göra en utredning av 
försvarsväsendet med direktiv att ge förslag på reduceringar av försvarsutgifterna. 
Kommissionen föreslog bland annat att det skulle finnas en överbefälhavare med tillhörande 
högkvarter som lydde under konungen, att det skulle finnas en chef för varje försvarsgren och 
att luftförsvaret skulle förstärkas med både flygvapen och luftvärn (Björeman 2009). 
 
Under de kommande beredskapsåren och kalla kriget gick Krigsmakten igenom stora 
förändringar. Under perioden från 1940 till andra hälften av 1960-talet ägde en snabb och 
omfattande upprustning rum. Krigsmakten växte och fick stadga och sammanhållning 
samtidigt som den operativa förmågan ökade.  Ekonomin ansågs dessutom vara stabil, särskilt 
efter 1958 års försvarsbeslut då Krigsmakten fick ökade anslag. Förhoppningar väcktes om att 
Krigsmakten skulle kunna motsvara de krav som 1948 års försvarsbeslut hade ställt: ett 
självständigt nationellt och allsidigt försvar. Försvarsbeslutet 1963 följde egentligen 1958 års 
försvarsbeslut och innebar för armén en utökning av stridskrafterna med fler pansarförband 
och särskilda norrlandsförband. För marinen innebar beslutet ingen större förändring jämfört 
med beslutet 1958, utan att man började övergå till en ”lättare” flotta med motortorpedbåtar 
och kustkorvetter istället för jagare. För flygvapnet innebar beslutet att de kunde fortsätta de 
stora investeringarna med att byta ut flygplanet Lansen mot J35 Draken (Björeman 2009). 
 
Efter uppgången 1958-1963 var det återigen dags för neddragningar i och med 1968 och 1972 
års försvarsbeslut. Detta kom efter att försvarsutredningarna 1965 och 1970 gjort en positiv 
bedömning av det säkerhetspolitiska läget och tonat ner de militära hoten mot Sverige. 
Försvarsbudgeten skulle minska med cirka en halv miljard kronor. Flygvapnet fick lägga ner 
ett förband samtidigt som färre jakt- och attackförband anskaffades. Antalet stridsfartyg i 
marinen halverades under perioden 1958-1980. Mekaniseringen av armén som påbörjats 
under 1950-talet kom att avbrytas, men de kunde dock bibehålla sin storlek men med enklare 
utrustning och detsamma gällde för kustartilleriet.   
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I försvarsbesluten 1977 och 1982 fortsätter minskningen av försvaret med uppsägning av 
personal och nedläggningar av ett flertal förband. Man beslutade även 1982 att planera för att 
ersätta Viggen flygplanet med ett nytt plan, nämligen JAS 39 Gripen. 1987 var det dags för 
ännu ett nytt försvarsbeslut, detta resulterade dock inte i några större förändringar för 
Försvarsmakten (Björeman 2009).  
 
I försvarsbeslutet 1992 minskade bl.a. armén med fem brigader och man fattade även beslut 
om att reformera Försvarsmaktens ledningssystem. I nästa försvarsbeslut som kom 1996 
minskade försvaret ytterligare med nedläggningar av ett antal förband samt övergick från 
invasionsförsvar till anpassningsförsvar, vilket betydde att försvaret skulle vara mer 
kvalitativt än kvantitativt och att man vid behov skulle kunna växa (Björeman 2011).  
 
Försvarsbeslutet 2000 innebar den största omorganisationen av Försvarsmakten sedan 
försvarsbeslutet 1925. Ett stort antal förband drabbades av nedläggning och man gick från 
invasionsförsvar till insatsförsvar. 2004 kom nästa försvarsbeslut som innebar fortsatt 
nedläggning av fler förband. Nu togs även det sista steget i reformeringen från 
invasionsförsvar till insatsförsvar (Björeman 2011). 
 
Idag består Försvarsmakten av cirka 20 000 anställda och finns till för att skydda Sverige och 
försvara Sveriges frihet. Försvarsmakten finns också till för att skapa fred och säkerhet på 
platser runt om i världen där det finns krig och konflikter. Försvarsmakten är en myndighet 
som lyder under riksdag och regering och det är därmed de som bestämmer vilken inriktning, 
vilka uppdrag och uppgifter som Försvarsmakten skall ha. Varje år får Försvarsmakten ett så 
kallat regleringsbrev från regeringen där det framgår vilka uppgifter som gäller. Samtidigt 
sätts budgeten som är omkring 40 miljarder kronor, varav cirka hälften av pengarna går till 
förbanden och hälften till forskning, utveckling och materiel (forsvarsmakten.se) 
 
Försvarsmakten kan ses som en strikt hierarkisk organisation där varje nivå och befattning har 
sina tydliga gränser. Hierarkin utmärker sig inte enbart som ett organisationsschema utan 
graderna bärs dessutom på uniformen och det går därför aldrig att ta miste på vem som har 
högst grad och därmed står högre i hierarkin. Försvarsmaktens högste chef och tillika 
myndighetschef är Överbefälhavaren (ÖB) och ställföreträdande chef är Generaldirektören 
(GD). Den centrala ledningen för Försvarsmakten är Högkvarteret. Under Högkvarteret lyder 
övriga förband, skolor och centrum (forsvarsmakten.se). 

4.2 Högkvarteret 
Förbandet Högkvarteret bildades år 1994 genom att Försvarsmaktens ledning 
omorganiserades. Innan dess fanns en motsvarighet kallad Försvarsstaben. Högkvarteret 
består av ett antal ledningar, staber och avdelningar som har olika ansvarsområden. Dessa 
olika enheter arbetar med både praktiska och strategiska frågor samt leder verksamheten ute 
på förbanden. De enheter som finns inom Högkvarteret är ledningsstaben, 
produktionsledningen, insatsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, juridiska 
staben, personalstaben och informationsstaben. Även internrevisionen, säkerhetsinspektionen 
och Generalläkaren sitter i Högkvarteret, vilka har en sak gemensamt, dvs. att på olika sätt 
utöva insyn och kontroll av Försvarsmaktens verksamhet (forsvarsmakten.se). 
 
Ledningsstaben sköter de stora strategiska frågorna, såsom planering av Försvarsmaktens 
verksamhet och den ekonomiska styrningen av myndigheten. Chefen för ledningsstaben,  
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C LEDS är också chef över Högkvarteret. Produktionsledningen ansvarar för produktionen av 
Försvarsmaktens krigsförband genom att leda basorganisationen, skolor och centrum och se 
till att dessa är utrustade, utbildade och välfungerande.  Produktionsledningen ansvarar också 
för beställningar av materiel via Försvarets materielverk, FMV. Produktionsledningens 
uppdrag är uppdelat mellan avdelningar som har olika ansvarsområden som t.ex. armé- och 
marinavdelningarna. Chefen för produktionsledningen, C PROD, är direkt underställd ÖB. 
Under C PROD lyder alla Försvarsmaktens förband, skolor och centrum förutom 
Högkvarteret. Insatsledningen leder på uppdrag av ÖB Försvarsmaktens insatser och deras 
uppdrag är att planera, leda och följa upp insatser både utomlands och i Sverige. Exempel på 
detta är fredsbevarande eller fredsframtvingande internationella insatser, eller att upptäcka 
och avvisa flygplan som kränker Sveriges territorium. Vid insatser tar därmed insatsledningen 
befälet över en viss del av krigsförbanden, vilket kallas att insatsledningen ansvarar för 
insatsorganisationen. Chefen för insatsledningen, C INS, är direkt underställd ÖB. Inom 
insatsledningen finns Insatsstaben (INS), de tre taktiska staberna Armétaktiska staben (ATS), 
Marintaktiska staben (MTS) och Flygtaktiska staben (FTS) som lyder direkt under C INS 
(forsvarsmakten.se).    

 
Figur 4. Högkvarterets Organisation 
 
Källa: www.forsvarsmakten.se, modell från Försvarsmakten, hämtad 2014-04-10. 

4.3 FM Org 13 
Bakgrunden till FM Org 13-arbetet finns i proposition 2008/09:140 och försvarsbeslut 2009. 
Tanken med detta beslut var att Sveriges försvarsförmåga skulle öka genom att försvaret 
skulle få en ökad användbarhet och tillgänglighet. Försvaret skulle också i ökad utsträckning 
både kunna bidra till Sveriges säkerhet och till stabilitet i omvärlden. För att lyckas med detta 
skulle bl.a. en ny insatsorganisation skapas och ett nytt personalförsörjningssystem baserat på 
frivillighet istället för plikt inrättas. Samtidigt skulle antalet officerare minska och antalet 
specialistofficerare öka med tanke att skapa en kostnadseffektiv personalstruktur.  
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Framtagandet av FM Org 13 genomfördes i en centralt sammanhållen process där över 33 000 
befattningar hanterades. Själva arbetet med FM Org 13 handlade om att utveckla, kravsätta 
och bemanna Försvarsmaktens organisation 2013. Organisationen består i stort av två delar: 
insatsorganisationen och basorganisationen. Genom att bemanna FM Org 13 mötte 
Försvarsmakten upp till de krav på omstrukturering som ställdes i proposition 2008/09:140, 
att förskjuta uppgifter och resurser från bas- till insatsorganisationen, det praktiska införande 
av de två yrkesofficerskategorierna; officerare och specialistofficerare samt att hitta en bättre 
balans mellan tillgång och efterfrågan på rätt kompetens fördelad på förband och orter. Detta 
arbete skulle vara klart senast den 1 januari 2013 (Försvarsmakten 2012a).  
 
Till skillnad från tidigare omorganiseringar skiljde sig FM Org 13 på flera punkter. Det 
primära målet var inte att minska antalet anställda till följd av förbandsnedläggningar eller att 
omlokalisera verksamhet. Istället var det Försvarsmaktens behov av åtgärder för att skapa en 
kompetensmässigt balanserad verksamhet som styrde arbetet. Den kompetens som fanns 
skulle användas på det för verksamheten bästa sättet. Grunden till bemanningsarbetet var 
därför att matcha befattningarnas krav med den enskildes kompetens. Varje enskild befattning 
skulle utöver grad och nivå även kravsättas med utbildningsnivå, erfarenhetsnivå, fysiska 
arbetsförhållanden och psykiska arbetsförhållanden. Detta arbete gjordes av en projektgrupp 
inom Högkvarteret kallad PG Bok - Projektgrupp befattningsstruktur och kravsättning 
(Försvarsmakten 2012b). 
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5. Empiri 
I detta kapitel presenteras en kort information om respondenterna samt en sammanställning 
av empirin. 

5.1 Information om respondenterna 
Sektionschef 1 
Ansvarig för arbetet med basorganisationen samt för att arbetet synkroniserades inom 
Högkvarteret. 
 
Sektionschef 2 
Arbetade med att leda och fördela arbetet inom sektionen samt med att skapa och analysera 
underlag och datera in den nya organisationen i Försvarsmaktens verksamhetssystem. 
 
Handläggare 
Arbetade med att hålla ihop beräkningen av den organisatoriska ramen på befattningsnivå.   
 
Masterdata Specialist 
Arbetade med att analysera och datera in den nya organisationen i Försvarsmaktens 
verksamhetssystem samt var en av dem som ingick i arbetsgruppen som arbetade med 
befattningsstrukturen och kravsättningen dvs. PG BOK. 

5.2 Bakgrunden till förändringen 
Enligt respondenterna var bakgrunden till FM Org 13 ett politiskt beslut om att avskaffa 
värnplikten och istället övergå till ett system med anställda soldater och sjömän. 
Försvarsmakten införde samtidigt ett nytt befälssystem med flera olika officerskategorier. 
Kostnaderna för anställda soldater och sjömän skulle bli större än vad kostnaderna för 
värnpliktiga hade varit, vilket krävde en översyn av hur mycket personal som Försvarsmakten 
faktiskt hade råd med. Försvarsmakten skulle gå ifrån att ha varit ungefär 12 000 värnpliktiga 
till att vara totalt cirka 20 000 anställda inklusive anställda soldater och sjömän. Beslutet från 
regeringen var dessutom att förändringen skulle ske utan förbandsnedläggningar.  
Sektionschef 1 förklarar att man nu var tvungen att tänka om och bygga en organisation som 
inte var anpassad för enbart utbildning, utan en organisation med anställda som skulle finnas 
på plats hela tiden. 

5.3 Arbetsförloppet 
I det inledande arbetet utformade LEDS ramarna för hur organisationen skulle se ut. Därefter 
övertogs arbetet av en liten krets på cirka sex personer från i huvudsak PROD, INS och 
PERSS, vilka tog fram ett första utkast. I nästa skede kopplades produktionsledarna och de 
taktiska staberna in, varefter ytterligare funktioner kom in, vilket innebar att ett 50-tal 
personer var involverade i processen. När planeringen av själva förändringsprocessen skulle 
genomföras var det återigen den lilla kretsen som arbetade med detta. När beslutet om hur 
organisationen skulle se ut påbörjade PG BOK arbetet, vilket skedde ungefär samtidigt som 
förbanden kopplades in. Totalt arbetade några hundra personer med planeringen och 
genomförandet av förändringsprocessen.   
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Respondenterna förklarar att även om arbetet kallades för FM Org 13 inleddes arbetet redan 
år 2010 med att LEDS började klarlägga hur stor organisationen skulle kunna bli. PROD fick 
sedan uppgiften att analysera och utforma den i detalj. Därefter analyserades detta upp och ner 
i organisationen och man tittade på alla möjliga delar, vilket till slut innebar att de kunde 
konstatera att de inte skulle kunna vara klara förrän 2013. Dock menar Sektionschef 1 att det 
togs vissa steg på vägen då en del saker klarlades ganska snabbt. Detta gjorde att man med 
några krigsförband kunde göra vissa saker både under 2011 och 2012. Säcken knöts sedan 
ihop till 2013 då hela Försvarsmakten blev balanserad och dimensionerad. 
 
När Högkvarteret hade tagit fram den nya organisationen fanns den som en excelfil kallad 
mastern. Denna skickades ut till förbanden som på så sätt fick reda på hur de skulle 
organiseras. Därefter skulle varje förband skicka in ett eget underlag tillbaka till Högkvarteret 
med vilka förändringar som deras förband hade. Den nya organisationen lades sedan in i 
Försvarsmaktens verksamhetssystem av en särskild avdelning – Organisationskontoret - inom 
Högkvarteret. På denna avdelning arbetade ett tiotal personer med att analysera underlagen 
som kom in från de olika förbanden och utifrån dessa knappades sedan organisationen in i 
systemet.  

5.4 Uppfattning om ledningens kommunikation 
Respondenterna berättar att arbetet med FM Org 13 präglades av en ganska hård central 
styrning. Detta menar de dock var tvunget eftersom det i den grundläggande beräkningen 
fanns planer på att ett antal förband behövde läggas ner. Om förbanden då hade varit med i 
arbetet från början hade några av dem också vetat att deras förband inte skulle finnas kvar, 
och att då förvänta sig att de skulle komma med förslag där de rationaliserade bort sig själva 
var inget man kunde räkna med menar Sektionschef 1. Beslut kom sedan från regeringen att 
inga förband fick läggas ner men då hade man redan inlett det centrala arbetet inom 
Försvarsmakten vilket därefter fortsatte.   
 
Respondenterna anser att det hade varit bättre om förbanden och förbandscheferna hade varit 
mer informerade. Sektionschef 1 berättar att vid tidigare försvarsbeslut har förbandscheferna 
börjat agera för egen del innan Högkvarteret själva har kommit fram till vad som är den bästa 
lösningen. Av denna orsak är ledningens uppfattning att det inte går att släppa information till 
lägre nivåer även om man kanske skulle vilja.  
 
Några av respondenterna anser att informationen skedde på för låg nivå och att chefer som 
inte hade något mandat att fatta beslut höll i informationsmöten och skrev skrivelser till 
organisationen.  
  
Handläggaren tycker överlag att informationsläget var bra men att det saknades några 
grundläggande ingångsvärden som hade behövt vara tydligare. Han tar främst upp avsaknaden 
av en systembeskrivning för de olika befattningarna, vilket hade gjort det enklare i arbetet att 
veta vem som hade kunnat bemanna vilken befattning. Masterdata specialisten håller med om 
att informationsläget var bra men menar att han saknade ett helhetsperspektiv och bättre 
information från början. Det var mycket som kom upp under arbetets gång och det upplevdes 
som snurrigt. Vidare menar respondenterna att informationen utåt i organisationen inte var bra 
i början, det sades inte mycket om vad som skulle hända eller varför. De berättar att de fick in 
mycket frågor och de tror att det fanns en stor osäkerhet om vad som skulle hända. En av 
respondenterna säger att man kunde ana ett visst mått av missnöjdhet även om det kanske inte 
visade sig så mycket på Högkvarteret.   
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När det kommer till informationen från de högre cheferna berättar respondenterna att det var 
de som dömde av arbetet efter hand. Det genomfördes regelbundna avrapporteringsmöten där 
högre chef alltid fanns med, men det skedde också parallella möten med bl.a. C PROD som 
gav sin åsikt i de frågor som han hade mandat att döma av. För det mesta fick personalen 
dessa avdömningar i rätt tid men då arbetet med FM Org 13 enbart var ett av flera arbeten 
som bedrevs inom Högkvarteret, hade inte cheferna alltid 100 procent fokus på 
organisationsarbetet, vilket gjorde att möten flyttades fram och avgörande beslut drog ut på 
tiden, vilket i slutändan skapade en enorm tidspress. 
 
Sektionschef 1 säger uttryckligen att det fanns ett kommunikationsproblem att skapa en ensad 
bild av vad FM Org 13 egentligen handlade om. Han menar att ledningen helt enkelt missade 
att förklara för förbanden och förbandscheferna om varför något skulle göras och vad syftet 
med det var och vad det skulle innebära, vilket gjorde att alla hade olika bilder av hur det 
skulle vara. Detta blev dock bättre då man efter hand vid olika samlingar och möten, försökte 
förklara hur det var tänkt, ibland till och med för sig själva då de inte riktigt tänkt till 
ordentligt om vad grunden för den nya organisationen var. En stor anledning till att beslut 
drog ut på tiden var att man var tvungen att titta på saker gång på gång. 

5.5 Ledningens kommunikationssätt till organisationen 
Inom Högkvarteret finns en arbetsgrupp kallad AGFMP (Arbetsgruppen för 
försvarsmaktsplanering) vilken är den som övergripande håller ihop allting som Högkvarteret 
jobbar med. Denna grupp kom med direktiv ungefär var fjortonde dag om vad som skulle 
göras efter att ha fått föredragningar från de olika ledningarna. Denna information spreds via 
chefer ner och utåt i organisationen. Respondenterna har berättat att den information som de 
fick om FM Org 13-arbetet i stort sett alltid kom via närmaste chef. Sektionschef 2 berättar 
vidare att hon inte alltid fick den information som behövdes, utan att hon ofta fick ta reda på 
informationen själv genom att gå till sin avdelningschef, som var den som satt på den senaste 
informationen.  
 
Två av respondenterna satt dock relativt högt upp i kommunikationskedjan vilket gjorde att de 
ofta fick kommunicera informationen vidare till övriga delar inom både Högkvarteret och 
övriga förband. För dem var de regelbundna avrapporteringsmötena inom Högkvarteret den 
största källan till information.  
 
Respondenterna berättar vidare att det alltid ges information på något sätt kring sådana här 
arbeten som FM Org 13. Den högsta nivån det sker på är när ÖB och C PROD har sin så 
kallade chefsdag och då kommer alla förbandschefer till Högkvarteret och blir informerade 
om vad som händer. Informationen gäller bara saker i stort och det som sen kommuniceras 
och arbetas med internt inom Högkvarteret stannar där. Detta innebar att förbandscheferna 
som står ganska högt hierarkiskt var väldigt oinformerade under lång tid om vad faktiskt 
Högkvarteret arbetade med, vilket ledde till viss frustration. När de sedan fick besked om 
planer och beslut vid nästa chefsmöte slog det ner som en bomb och de tyckte då att saker inte 
verkade helt genomtänkta och förstod inte riktigt hur man hade tänkt och varför. Sektionschef 
1 menar att ledningen började för sent och var dåliga på att informera om vilka tankar och 
planer som fanns och hur Högkvarteret arbetade och såg på det hela. Trots detta var 
förbandscheferna oerhört plikttrogna och lojala, något som präglar hela organisationen enligt 
Sektionschef 1. De gör inte sin stämma hörd utan vidare utan de försöker försiktigt antyda och 
ställa lite frågor fast de säkert vill säga mycket mer. Sektionschef 1 förklarar att det är möjligt 
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att det ligger i officersrollen att lyda order, och är det sagt så är det sagt. Vidare förklarar han 
att de stora tankarna inte förankrades innan de små skickades ut.  
 
När det kommer till informationen ut till förbanden fanns det en plan för hur 
kommunikationen skulle se ut. Dels kommunicerade C PROD på de förbandschefmöten som 
sker varje år och dels kommunicerades information ut på Försvarsmaktens interna 
informationssystem. Vidare hade respektive produktionsledare hela tiden en dialog med sina 
förband. Beroende på hur varje avdelning jobbade fick en del förband mer information än 
andra. Även arbetstagarorganisationerna (ATO) dvs. facket var hela tiden informerade och 
deltog i arbetet. Fackets medlemmar hade genom hela arbetet ett bra informationsläge oavsett 
om de arbetade inom Högkvarteret eller på ett annat förband. Respondenterna berättar att 
eftersom förändringen inte var förankrad i organisationen och beroende på vem som pratade 
med vem, fick man olika svar och olika bilder, vilket ledde till förvirring och viss irritation.  
 
Respondenterna berättar också att informationen skiftade från vecka till vecka och menar att 
det var bra med de möten som hölls inom sina respektive avdelningar då de fick 
informationen muntligt och kunde ställa frågor om saker som de inte riktigt förstod. 

5.6 Effekter av ledningens kommunikation på förändringsarbetet och 
personalen  
Sektionschef 1 menar att bristen på kommunikation gjorde att förbandscheferna inte förstod 
tänket bakom FM Org 13, vilket ledde till frustration och en upprörd stämning. Ledningen 
lyckades helt enkelt inte få förbandscheferna att förstå förrän dess att C LEDS beslutade om 
organisationen. Respondenterna påstår att man än idag inte riktigt har fått en förståelse i hela 
organisationen om hur Försvarsmakten ska vara organiserad. 
 
Alla respondenter har pratat om tidspress som ett stort problem i FM Org 13-arbetet. De 
menar att cheferna inte gjorde de avdömningar och fattade de beslut som behövdes, vilket 
alltså ledde till att det blev väldigt stressigt på slutet. Utifrån det underlag som gick ut från 
Högkvarteret, en så kallad master där alla befattningar fanns med, skulle förbanden skicka in 
ett eget underlag till Högkvarterets Organisationskontor. De hade till uppgift att datera in 
förändringarna i Försvarsmaktens verksamhetssystem. Dessa underlag som förbanden 
skickade in menar två av respondenterna var undermåliga, något som de tror berodde dels på 
den tidspress som var men också på ren okunskap hos förbanden. De visste helt enkelt inte 
bättre eftersom de inte hade fått någon information. Det fanns en särskilt utformad mall som 
förbanden skulle fylla i vilka ändringar som skulle göras, men här skickades ändringarna in 
som bilder och skisser på lösblad och som var svåra att tolka. Detta ledde till att de som skulle 
lägga in organisationen i Försvarsmaktens verksamhetssystem fick lägga in det som de trodde 
var rätt och de gissade sig till flera saker vilket ledde till att det blev en hel del fel. 
 
Sektionschef 2 berättar vidare att den interna kommunikationen inom Högkvarteret inte 
fungerade helt smärtfritt. Det hände att de som var krigsförbandsansvariga på INS sa att 
organisationen skulle se ut på ett visst sätt, men att hon och hennes avdelning på PROD hade 
fått reda på att den skulle se ut på något annat sätt. Detta ledde till dubbelt arbete för 
Organisationskontoret då de fick uppdatera organisationen flera gånger i systemet. 
 
Trots den tidspress som rådde är dock alla respondenter ense om att arbetet blev klart i tid, det 
fanns en organisation inlagd i Försvarsmaktens system till den 1/1 2013, men de är också ense 
om att det fanns en hel del att önska. Det fanns en hel del fel i den organisation som blev 
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inlagd, vilket kunde vara allt från att en befattning hade fel grad till att den låg på fel plats i 
organisationen. Respondenterna menar dock att utifrån de förutsättningar som gavs blev det 
ändå så bra som de kunde förmå. 
 
Respondenterna berättar att de har varit tvungna att genomföra ett rättningsarbete under det 
senaste året för att rätta till det som blev fel. De har fått lägga pusselbitar efter hand samtidigt 
som de har blivit klokare. Men som Handläggaren påpekar krävs det ständiga rättningar och 
genomgångar av ett organisationsregister och en organisation är nog inte bättre än den senaste 
förändringen menar han. 
 
 
 
 
  



Marie Edström, Kristin Svensson   Försvarsmaktens Organisation 2013 
 

34 
 

6. Analys 
I följande kapitel kommer empirin att analyseras och jämföras med hjälp av de teorier som 
presenterats tidigare i studien. 

6.1 Organisationsförändring 
Bakgrunden till FM Org 13-arbetet låg i ett beslut som regeringen tog om att Försvarsmakten 
skulle övergå till ett system med anställda soldater och sjömän i stället för värnpliktiga. 
Samtidigt skulle ett nytt befälssystem införas med flera olika officerskategorier. Denna 
förändring innebar att Försvarsmakten var tvungen att göra om sin organisation från att ha 
varit anpassad för enbart utbildning till en organisation med betydligt fler anställda där 
soldater och sjömän faktiskt finns kvar över tiden även när grundutbildningen är klar. Denna 
typ av förändring är vad Bruzelius och Skärvad (2011) kallar en strukturell förändring, alltså 
när man förändrar en organisations strategiska inriktning eller organisationsform.  
 
Bruzelius och Skärvad (2011) belyser att vikten och nödvändigheten för att en organisation 
ska upprätthålla sin långsiktiga effektivitet är dess förmåga att förnya, utveckla och förändra 
sin organisation och att förutsättningen för att lyckas är att förändringen leder till en 
förbättring. Om FM Org 13 ledde till en förbättring jämfört med tidigare organisation är svårt 
att svara på eftersom de bygger på helt olika grunder. Den ena var anpassad till utbildning och 
den nuvarande är anpassad till att vara ett stående insatsförsvar. Däremot visar 
Försvarsmakten att de har förmågan att förnya, utveckla och förändra sin organisation utefter 
givna förutsättningar. I Försvarsmaktens fall kommer förutsättningarna från riksdag och 
regering som beslutar om vilka uppgifter och vilken verksamhet som Försvarsmakten skall 
bedriva. De får en viss summa pengar – ett så kallat anslag - för att kunna bedriva denna 
verksamhet. Därefter är det upp till Försvarsmakten att i detalj bestämma hur organisationen 
skall utformas. 

6.2 Lewis tre-stegs-modell jämfört med Kotters åtta-stegs-modell 
FM Org 13-arbetet kan inte anses ha följt en förutbestämd förändringsmodell, däremot går det 
att skönja vissa drag av både Lewis och Kotters modeller. Eftersom det var ett försvarsbeslut 
som låg till grund för FM Org 13 blev det känt, inte bara för personalen i Försvarsmakten utan 
egentligen i hela landet, att det skulle ske förändringar inom Försvarsmakten. Det gick att 
följa i media en lång tid vilket kan ha lett till att personalen inom Försvarsmakten fick 
möjlighet att tinas upp vilket är förenligt med det första steget i Lewins modell. Enligt Klein 
(1996) bör man under unfreezing stadiet använda flera kommunikationskanaler för att 
klargöra planeringen och vad som förväntas. Det bör även ske möten med cheferna på varje 
nivå i hierarkin. Klargörande av planeringen och vad som förväntades var något som enligt 
respondenterna kunde ha varit bättre. De anser att det saknades grundläggande ingångsvärden 
och en helhetsbild av vad som skulle göras och varför, vilket gjorde att de som sedan skulle 
göra arbetet hade olika bilder av hur det skulle se ut och därför blev det väldigt rörigt. Det 
försvårade även arbetet med vilka befattningar som kunde bemannas av de olika kategorierna, 
vilket ledde till att arbetet med att göra underlaget till förbanden tog längre tid. Däremot fanns 
det en välfungerande mötesagenda där regelbundna möten hölls, både med de högsta cheferna 
och även med chefer på lägre nivå. En av respondenterna anser att kommunikationen ibland 
skedde på för låg nivå. Vissa informationsmöten och skrivelser hölls och författades utav 
chefer långt ner i hierarkin vilka inte hade några mandat att fatta beslut själva. Enligt Klein 
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(1996) bör det vara VD eller motsvarande som sköter huvuddelen av kommunikationen när 
det handlar om omfattande organisationsförändringar, något som FM Org 13 faktiskt var.  
I Kotters modell motsvaras unfreezing steget utav fyra steg, etablera en känsla av 
angelägenhet, skapa en stark vägledande koalition, utveckla en vision och strategi samt 
förmedla förändringsvisionen. Utifrån vad som kommit fram i empirin tycks första steget helt 
ha förbisetts. Enligt Kotter (1995) skall man kommunicera ut olika möjligheter och potentiella 
risker bland medarbetarna för att fånga deras uppmärksamhet och på detta sätt skapa en hög 
grad av angelägenhet och också minska risken för motstånd. Även Goodman och Truss 
(2004) belyser vikten av kommunikation för att skapa förståelse hos medarbetarna. 
Respondenterna berättar att informationen ut i organisationen inledningsvis var mycket 
begränsad, vilket också ledde till förvirring och osäkerhet som i sin tur ledde till missnöje. 
Detta är något som Elving (2005) menar kan hända när det är just brist på kommunikation.   
 
Arbetet planerades och leddes inledningsvis av ett fåtal medarbetare inom Högkvarteret, dessa 
kan ses som den vägledande koalitionen i steg två i Kotters modell. Denna grupp tog fram ett 
underlag till hur organisationen skulle kunna se ut. Det får ses som den vision dit 
organisationen skall ta sig. Enligt Kotter (1995) ska visionen vara tydlig och flexibel. Här har 
respondenterna varit helt eniga när de har berättat om att det inte har varit tillräckligt tydligt. 
De grundläggande ingångsvärdena saknades i början, vilket gjorde att det skapades förvirring 
och försvårade arbetet.  
 
Kotter (1995) menar att visionen sedan skall förmedlas till de anställda genom alla de möjliga 
kanaler som finns. Detta gjordes enligt respondenterna via Försvarsmaktens interna 
informationssystem, vid personalsamlingar och det främsta sättet visionen/informationen 
delgavs på var genom skrivelser med beslut om vad som skulle göras. Det fanns även en plan 
för hur kommunikationen ut till förbanden skulle se ut. Dels kommunicerade C PROD på de 
planlagda förbandschefsmötena varefter respektive produktionsledare hade en dialog med sina 
förband. Dock berättar respondenterna att beroende på hur avdelningarna arbetade fick vissa 
förband mer information än andra. Respondenterna menar att eftersom organisationen inte var 
helt avvägd innan den delgavs organisationen, fanns ett problem att olika personer hade olika 
uppfattningar om hur det skulle vara. Det finns än idag inte en ensad bild i hela 
Försvarsmakten om hur det är tänkt att se ut, anser respondenterna. 
 
Under själva förändringen – change i Lewis modell – när personalen skall engagera sig i 
processen (Burnes 2004), menar Klein (1996) att kommunikationen måste till för att 
informera personalen om vilka framsteg som görs. Enligt respondenterna gjordes detta genom 
att det skedde regelbundna möten dels mellan de olika cheferna på olika nivåer men också på 
avdelnings- och sektionsmöten där man fick information om hur arbetet fortlöpte. Detta är 
helt i linje med vad Klein (1996) anser skall göras i det här stadiet, dvs. delge information via 
linjechefer på alla nivåer inom organisationen som sedan sprider informationen vidare till sina 
respektive medarbetare. Kotter (1995) beskriver i steg fem i sin modell att man bör undanröja 
hinder som förvårar förändringen, till exempel avdelningar som inte kommunicerar med 
varandra eller bristande kunskap. I FM Org 13-arbetet har det yttrat sig genom att 
sakområdesföreträdare har bevakat sina särintressen istället för att vara med och bidra till att 
hitta en gemensam lösning. Detta var dock ingenting som någon tog tag i utan det tilläts vara 
så. Vidare berättar respondenterna att det nya verksamhetssystemet som hade införts bara 
något år tidigare försvårade arbetet eftersom alla inte hade hunnit lära sig systemet och satt sig 
in i hur det fungerade. Steg sex i Kotters modell handlar om att planera för och åstadkomma 
kortsiktiga vinster för att inte riskera att förlora kraft i förändringsarbetet (Kotter 1995). FM 
Org 13-arbetet inleddes redan i samband med att försvarsbeslutet togs år 2009 berättar 



Marie Edström, Kristin Svensson   Försvarsmaktens Organisation 2013 
 

36 
 

respondenterna. Då började LEDS att titta på ramarna för hur organisationen skulle kunna se 
ut. Det togs sedan vissa steg på vägen fram till att hela FM Org 13-arbetet var klart. Detta 
följer alltså Kotters (1995) modell. Genom att några krigsförband kunde klarläggas redan 
under 2011 och 2012 kunde organisationen och dess medarbetare se framsteg på vägen. Dock 
var de största förändringarna kvar och man arbetade enligt respondenterna egentligen ända 
fram till sista december 2012 med att få in de sista förändringarna av organisationen i 
verksamhetssystemet. Respondenterna är helt eniga när de talar om att det var en oerhörd 
tidspress på slutet och alla var väldigt angelägna om att bli klara i tid. De är dock noga med 
att poängtera att det som skapade denna tidspress var inte själva arbetet i sig utan chefernas 
oförmåga eller ovilja att fatta de beslut som krävdes för att kunna föra arbetet framåt. Att 
behålla angelägenheten hos medarbetarna ända till slutet är en del i steg sju enligt Kotter 
(1995). Att det fanns en angelägenhet att bli klara i tid med FM Org 13 är det ingen tvekan 
om. 
 
Alla respondenter är också eniga om att FM Org 13 blev klart i tid. De menar dock att det 
fanns en hel del fel och brister i den nya organisationen som blev inlagd i Försvarsmaktens 
verksamhetssystem. Det var allt från fel antal befattningar till fel innehåll i befattningarna, 
dvs. att de kunde vara inlagda med exempelvis fel grad och nivå. Respondenterna menar 
vidare att den nya organisationen inte blev och inte heller är helt förankrad inom 
Försvarsmakten. Att förankra och stabilisera förändringarna är något som återfinns både i 
Kotters och Lewins modeller som ett sista steg. Den nya organisationen är nu inlagd i 
Försvarsmaktens verksamhetssystem och förbanden har varit tvungna att ändra sitt arbetssätt 
på grund av de nya förutsättningarna med nytt personalförsörjningssystem och nya 
officerskategorier. Detta är något som inte kommer att förändras. Även om Kotter (1995) talar 
om att en förändring är skör och kan vara svårt att behålla så är Försvarsmakten förändrad i 
och med FM Org 13 och eftersom det är regering och riksdag som i slutändan bestämmer hur 
Försvarsmakten ska vara organiserad, så kan inte dess medarbetare gå tillbaka och arbeta efter 
hur det var tidigare.  

6.3 Kommunikation 
FM Org 13-arbetet var en centralt styrd process där Högkvarteret var de som ledde arbetet och 
därmed också de som satt på informationen. Detta är precis vad Johnson (1995) menar är 
utmärkande för en hierarkisk organisation, att det finns ett tydligt centrum där makten finns, 
vilket i Försvarsmaktens fall motsvaras av ledningen i Högkvarteret. Kommunikationen 
skedde genom möten, Försvarsmaktens interna informationssystem och genom skrivelser och 
beslut som skickades ut.  Det är vad Larsson (2008) kallar envägskommunikation där 
kommunikationen egentligen bara är information som sker i en riktning. Att 
kommunikationen skedde på det här sättet beror mycket på att Försvarsmakten är en 
hierarkisk organisation och som en av respondenterna berättar så är personalen oerhört 
plikttrogen och lojal och de gör inte sin stämma hörd hur som helst. Respondenten fortsätter 
med att berätta att kulturen i Försvarsmakten är så och att det ligger i officersrollen att lyda 
order. Detta sätt att kommunicera på går helt i strid med vad Groysberg och Slind (2012) kom 
fram till i sin studie då deras resultat visade att ledare idag inte längre ger order utan pratar 
mer med sina medarbetare. Dock är det nog så att de företag som Groysberg och Slind (2012) 
undersökte var organiserade på ett helt annat sätt än vad Försvarsmakten är och därmed kunde 
främja en helt annan typ av kommunikation. Avsaknaden av diskussioner och feedback 
mellan Högkvarteret och förbanden ledde till missförstånd och förvirring samt delade 
meningar om hur Försvarsmaktens organisation skulle se ut, något som Larsson (2008) menar 
är kända svagheter när man använder sig av just envägskommunikation. Att det skapades 
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förvirring kan bero på att informationen som fördes ut passerade så många nivåer i 
organisationen och därmed förvrängdes på vägen, något som både Jacobsen och Thorsvik 
(2007) och Falkheimer och Heide (2007) menar kan hända i hierarkiska organisationer som 
använder sig av envägskommunikation. Det som dock måste finnas i åtanke är att 
Försvarsmaktens hierarkiska organisation kan vara svår att jämföra med någon annan då den 
är speciell eftersom den skall fungera i en krigssituation. Detta gör att det måste finnas tydliga 
roller och kommunikationsvägar och det finns inte rum för att en order ifrågasätts. I ett sådant 
läge är envägskommunikation att föredra. 

6.4 Kommunikationsprinciper 
Det är enligt vad vi fått fram genom respondenterna inte klarlagt om det fanns en 
kommunikationsstrategi eller inte i FM Org 13-arbetet. Dock finns det vissa delar i arbetet 
som har visat sig ha koppling till Kleins (1996) nyckelprinciper, vilket kan tyda på att det 
ändå fanns någon form av kommunikationsstrategi. Respondenterna har berättat om att 
informationen om arbetet med FM Org 13 skedde via beslut och skrivelser, dvs. skriftlig 
kommunikation, det genomfördes regelbundna möten och avrapporteringar samt information 
som lades ut via Försvarsmaktens interna informationssystem. Detta visar att det fanns 
redundans av budskap och medium (Klein 1996). Den direktkommunikation som skedde var i 
samband med möten som hölls, dessa var dock utav mer informativ karaktär och gav inte 
utlopp för någon direkt interaktivitet. Mötena som hölls var främst till för cheferna som i sin 
tur förde informationen vidare till sina underställda, vilket är helt i linje med Kleins (1996) 
principer om att kommunikation ska ske via linjehierarkin och arbetsledare. Vidare har 
respondenterna berättat att facket hölls väl informerade om hur arbetet fortlöpte och därmed 
hölls även fackets medlemmar uppdaterade om arbetets framsteg. Enligt Klein (1996) är de 
som är fackligt engagerade effektiva förändrare av attityder och åsikter. Respondenterna har 
varit väldigt ense om att informationen som gick ut var olika beroende på vem den kom ifrån 
och detta gjorde att det fanns olika uppfattningar om hur organisationen skulle se ut. Här har 
man helt frångått Kleins (1996) princip om att kommunikationen skall vara förenlig och 
förstärkt.  
 
Det finns saker som tyder på att det fanns en kommunikationsstrategi i FM Org 13-arbetet 
men det finns även saker som tyder på att det inte gjorde det. Eftersom respondenterna har 
berättat att arbetet upplevdes som snurrigt och att det inom Försvarsmakten inte fanns en enad 
bild av hur organisationen skulle se ut, så har en kommunikationsstrategi, om det fanns någon, 
misslyckats med att nå hela vägen fram. 
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7. Avslutning 
I detta kapitel förs en diskussion kring de resultat som framkommit. Därefter redovisas de 
slutsatser som kan dras och vidare ges också förslag på vidare forskning. 

7.1 Diskussion 
Det är intressant att alla respondenterna var eniga om den tidspress som fanns i arbetet med 
FM Org 13. Trots att man hade nästan tre år på sig att genomföra förändringarna så blev det 
stressigt på slutet. Arbetet blev dock färdigt i tid om än inte helt korrekt, något som samtliga 
respondenter betonar. Det måste ändå ses som en form utav misslyckande att man efter tre års 
arbete inte lyckas få en korrekt organisation inlagd i sitt verksamhetssystem. Att ledningen 
har dragit ut på avgörande beslut och inte kommunicerat tillräckligt med den övriga 
organisationen får ses som stora bidragande orsaker till att det blev den tidspress som 
respondenterna vittnar om.  
 
Respondenterna menade att bristen på kommunikation gjorde att organisationsförändringen 
inte förankrades helt inom alla nivåer i Försvarsmakten. Den förvirring som uppstod om hur 
Försvarsmakten skulle se ut berodde också till stor del på den bristande kommunikationen. De 
chefer som fick informationen tolkade den på olika sätt och det är möjligt att informationen 
förvrängdes på vägen, något som är ett känt problem när det kommer till 
envägskommunikation i hierarkiska organisationer då information måste passera flera nivåer 
inom organisationen. Om olika enheter inom organisationen inte får samma information kan 
det även finnas risk för att en enhet uppfattar förändringen på ett visst sätt och en annan enhet 
uppfattar den på ett annat sätt. Detta kan i sin tur leda till att det skapas motstånd till 
förändringen då personalen kan uppleva förändringsarbetet som oseriöst. Motstånd kan enligt 
Angelöw (2010) även uppstå under en toppstyrd förändringsstrategi som FM Org 13-arbetet 
faktiskt var. Personalen fick i stort sett arbetet i knäet utan att ha varit delaktiga på något sätt. 
Detta visar på att vikten av att ha en fungerande kommunikation är avgörande för hur väl en 
organisationsförändring kan få genomslag i en stor hierarkisk organisation.   

7.2 Slutsatser 
Uppsatsens syfte har varit att via kvalitativa intervjuer undersöka och beskriva vilka effekter 
ledningens kommunikation har på personal och förändringsarbete i en hierarkisk organisation.  
 
Uppsatsens frågeställningen Hur påverkas ett förändringsarbete av ledningens 
kommunikation? har besvarats med hjälp av följande frågor: 
 

 Hur kommunicerade ledningen ut de planerade förändringarna till organisationen? 
 Hur uppfattades ledningens kommunikation i förändringsarbetet bland personalen? 

 
Utifrån de svar som framkommit har det visat sig att det har funnits en brist i 
kommunikationen från ledningens sida då organisationsförändringen inte förankrades i alla 
delar av Försvarsmakten innan den genomfördes. Det som diskuterades på Högkvarteret kom 
aldrig ut till förbandscheferna. Detta innebar ett ifrågasättande av FM Org 13 och ledde till 
förvirring då enheterna inte hade samma bild av hur Försvarsmakten skulle se ut. Barret 
(2002) menade att bristande intern kommunikation var en stor anledning till att 
organisationsförändringar misslyckas. Trots bristen på just intern kommunikation 
genomfördes ändå hela FM Org 13 och det är i den nya organisationen som personalen arbetar 
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och verkar i idag. Att Försvarsmakten lyckades genomföra förändringen kan bero på de krav 
som de har på sig i och med att de är en offentlig organisation och därmed har regering och 
riksdag att svara upp till. Ett misslyckande hade därför inte varit ett alternativ. En annan 
anledning kan också vara det som präglar officersrollen, dvs. att de är plikttrogna och lojala 
mot högre chefer och Försvarsmakten i stort.  Dock hade arbetet underlättats och antalet fel 
hade minskat om kommunikationen mellan ledningen och resten av organisationen hade varit 
bättre. Här hade ledningen kunnat utnyttja den hierarkiska ordningen till sin fördel genom att 
kommunicera nedåt i organisationen från chef till chef tills budskapet hade nått fram längts ut 
på linjen. På så sätt hade förändringarna kunnat förankras mycket tidigare. 
 
En av anledningarna till ledningens bristande kommunikation beror troligtvis på att FM Org 
13-arbetet från början saknade en grundläggande struktur. Den information som ledningen 
gav förbandscheferna var otydlig och svår att förstå, vilket i sin tur ledde till irritation och 
frustration. Det som kanske påverkade arbetet allra mest var ledningens oförmåga att fatta 
avgörande beslut för att arbetet skulle kunna komma vidare. Detta skapade en tidspress som 
påverkade hela organisationen. Eftersom arbetet skulle genomföras på flera olika nivåer så 
betydde det att ett beslut som drog ut på tiden ledde till att nästa nivå blev försenad med sitt 
arbete, vilket ledde till att även nästa nivå blev försenad med sitt arbete osv. Detta går i linje 
med vad Patacconi (2009) fann i sin studie om hierarkiska organisationer, dvs. ju striktare en 
organisation är desto längre tid tar det för beslut att bli genomförda. Dock menade hon att 
detta var en bidragande orsak till att organisationer decentraliserade sig, något som även 
Rajan och Wulf (2006) kom fram till, att fler och fler hierarkiska organisationer plattas ut och 
där det finns en vinst med att cheferna får större inblick i företaget genom att besluten sprids 
ut på underchefer. Detta kan dock egentligen inte ses som ett alternativ för Försvarsmakten 
som behöver sin hierarkiska ordning för att fungera i händelse av krig. Det man skulle kunna 
tänka sig är dock att vid större omorganiseringar låta beslut tas på lägre nivåer så att arbetet 
kan komma vidare och inte riskera att gå i stå enbart för att de högsta cheferna har fokus på 
annat håll. 
 
Kommunikation är precis som Bruzelius och Skärvad (2011) nämner grunden till att någon 
form av samordnad aktivitet ska åstadkommas. Fungerar inte kommunikationen på ett 
tillfredsställande sätt påverkas samarbetet vilket i sin tur leder till förvirring bland 
medarbetarna. Kommunikationen har därför en mycket stor roll i en organisationsförändring 
för att denna ska lyckas. När det gäller hierarkiska organisationer, där makten utgår från ett 
tydligt centrum med flera undernivåer, är det viktigt att kommunikationen och samordningen 
sker strikt horisontellt mellan två nivåer genom närmast gemensamma högre nivå (Johnson 
1995). För att rätt beslut ska fattas måste de personer som har makten ha tillgång till all 
information, vilken sedan ska föras vidare till nästa nivå. Precis som Pandey och Garnett 
(2006) nämner är det i en hierarkisk organisation, med dess olika nivåer, en stor risk att 
kommunikationen förvrängs eller fastnar på vägen. Detta är precis vad respondenterna 
uppfattar när det gäller FM Org 13 då informationen var olika beroende på vem som gav 
informationen, vilket ledde till förvirring och osäkerhet hos personalen. Denna osäkerhet och 
förvirring över den nya organisationen leder till motstånd hos medarbetarna. 
Sammanfattningsvis kan man säga att de effekter som ledningens kommunikation eller 
snarare brist på kommunikation leder till är att det skapar förvirring och osäkerhet hos 
personalen och gör att förändringsarbetet riskerar att inte bara dra ut på tiden utan även att bli 
fel. Kommunikation bör därför vara högt prioriterat hos cheferna under ett förändringsarbete. 
 
Denna studie bidrar med att ytterligare påvisa vikten av att ledningen i en hierarkisk 
organisation bör ha en väl fungerande kommunikation med alla nivåer inom organisationen. 
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Precis som Patacconi (2009) hittade ett samband mellan att ju striktare en organisation är 
desto längre tid tar det för beslut som kommuniceras ut i organisationen att bli genomförda, 
kan även denna studie stödja detta resonemang då empirin visar att ledningens beslut skapade 
tidspress i arbetet. I likhet med Kotter (1995) och Lewins modell i Burnes (2004) fann också 
denna studie att ledningen bör formulera och förmedla förändringsvisionen för att personalen 
ute i organisationen ska få en helhetsbild av vad som kommer att ske. Utifrån empirin kunde 
studien se att detta saknades i arbetet då olika enheter hade olika uppfattningar om vilka 
förändringar som skulle göras, vilket skapade förvirring i arbetet. En bättre och tydligare 
kommunikation minskar både motstånd och förvirring hos personalen. Genom det resultat 
som studien påvisat bör därför organisationer ta kommunikationen i stort beaktande vid 
planering inför kommande omorganiseringar.  
 
Denna undersökning avgränsades till att enbart innefatta Högkvarterets Produktionsavdelning. 
Det är mycket möjligt att övriga organisationen uppfattade kommunikationen från ledningen 
på ett annat sätt än vad våra respondenter gjorde. Det är heller inte säkert att personalen på 
förbanden kände av den tidspress som var eller var medvetna om att ledningen drog ut på 
besluten och att det var därför som arbetet blev försenat. Läsaren bör därför komma ihåg att 
resultaten och slutsatserna av denna undersökning är begränsade till att gälla en 
sammanställning av fyra individers upplevelser, känslor och iakttagelser i arbetet med FM 
Org 13. 

7.3 Förslag på fortsatt forskning 
Denna studie har enbart undersökt hur personalen på Högkvarterets Produktionsledning 
uppfattade kommunikationen från ledningen i samband med FM Org 13. Detta innebär att vi 
har fått en begränsad bild av hur kommunikationen från ledningen uppfattades i den övriga 
organisationen och det är svårt att ge en generell bild av hur personalen och 
förändringsarbetet påverkades i Försvarsmakten i stort. En större studie som undersökte även 
andra förband och enheter längre ut i organisationen hade varit intressant då detta hade kunnat 
generera andra svar än de som uppdagats i denna studie. Ett förslag är att göra en enkätstudie 
på samtliga förband för att få in en stor mängd svar och på så sätt få en bred insikt i hur övriga 
delar av Försvarsmakten uppfattade kommunikationen. Man skulle också kunna tänka sig att 
göra en jämförande studie mellan en hierarkisk organisation och en mindre hierarkisk 
organisation under ett förändringsarbete för att se om det finns några likheter respektive 
skillnader av hur arbetet påverkas av ledningens kommunikation mellan de olika 
organisationerna.  
 
Ett annat förslag på vidare forskning vore att undersöka beslutsfattande i hierarkiska 
organisationer. Utifrån vad vi har kommit fram till i denna undersökning så är det just 
besluten som har varit avgörande för det fortsatta arbetet och som skapat den tidspress som 
respondenterna upplevde. Genom att undersöka beslutskedjan i en hierarkisk organisation 
skulle man kunna se om det finns ytterligare problem som kan uppstå och även vilka fördelar 
som finns. 
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Bilaga 1 Intervjuguide  
 

ARBETSUPPGIFTER 

1. Kan du berätta om bakgrunden och syftet med FM Org 13? 

2. Vad var din uppgift i FM Org 13 arbetet? 

3. Hade du tillräckligt med tid för att bli klar inom angiven tidsperiod? 

4. När anser du att arbetet borde ha inletts? 

5. Hur mycket tid lade du ner på arbetet? 

6. Hade du andra arbetsuppgifter under tiden? Om ja hann du med att även lösa dessa? 

7. Hur många var ni inom HKV som var involverade i FM Org 13?  

8. Upplevde du att det var tillräckligt? 

 

INFORMATIONSFLÖDE 

9. Hur och när fick du först reda på om FM Org 13 arbetet? 

10. Hur fick du den löpande informationen om FM Org 13 arbetet? 

11. Hur upplevde du att informationen var från högre chefer? 

12. På vilket sätt hade du önskat få information från högre chefer? 

13. Upplevde du att du fick information i rätt tid? 

14. Upplevde du att du fick tillräckligt med information för att kunna genomföra dina 

arbetsuppgifter? 

15. Fick du någon feedback på det arbetet ni gjorde? 

 

KOMMUNIKATION MED FÖRBANDEN 

16. Hur kommunicerade du med förbanden? 

17. Hur fungerade kommunikationen? 

18. Upplevde du att förbanden fick tillräcklig information?  

19. Vilka var det du hade kontakt med på förbanden? 

20. Hur märkte du av att de fick/inte fick det? 

 

AVSLUTANDE FRÅGOR 

21. Blev du klar med din arbetsuppgift i FM Org 13 i tid? 

22. Blev det totala arbetet med FM Org 13 klart i tid? 

23. Blev det levererade arbetet rätt? 

24. Vad anser du kunde ha gjorts bättre? 
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25. Vad anser du fungerade bra? 

26. Vilka svårigheter upplevde du med arbetet? 

27. Finns det något som du hade gjort annorlunda om du hade gjort arbetet idag? 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


